


livá je tato buggy 
4WD, kterou na
vrhl a zhotovil 
František Janou
šek z LMK Sklo- 
stroj Turnov. Mo
del má motorem 
MVVS 3,5 pohá
něné obé nápra
vy přes dva di
ferenciály; všech
na kola jsou ne
závisle zavěšená

K TITULNÍMU SNÍMKU
Je tu zase babí léto a s ním vyvrcholení modelářské 
sezóny. Probíhá většina mistrovských soutěží a také 
nejvýznamnější propagační akce. Při nich přijdou ke 
slovu nejen soutěžní modely, ale především nejrůz
nější obři -  ať už s motorem v přídi nebo pohánějícím 
naviják. Při přípravě programu vám přejeme šťastnou 
ruku i pochopení účinkujících. Nezapomeňte ale na 
dodržování všech zásad bezpečného provozu!

Snímek: R. Hetexa

► Junior Pavel Vokolek z LMK Neratovice v loňském roce úspěšně létal 
s modelem kategorie SUM MB-2 Colibri

S maketou letounu Fokker Dr-1, poháněnou motorem z motorové pily 
o zdvihovém objemu 90 cm3, létá Josef Rubáš z Kladna. Model má úctyhodné 
rozpětí 230 cm

i  Model parní 
lokomotivy 
334.134 zhoto
vil ve velikosti 
HO Josef Zele
ný z Jesenice

► S Ponnierem 
1913 na gumu, 
postaveným 
podle Modeláře 
10/1987, létá 
ing. Petr Jelí
nek z Opavy za 
velké pozor
nosti dětí přímo 
na sídlišti. Mo
del prý má pře
kvapivě hezký, 
realistický let



VOJNA, ŠKOLA, MODELAŘINA
To, že se m ode lá ři v zeleném rek ru tu 

j í  především  z řad  posluchačů vo jen
ských ško l a učilišť, nebude p ro  stálé  
čtenáře M odeláře novinkou. M éně však 
už asi vědí o tom, ja ké  m ají budoucí 
vojáci z povo lání k  m odelařině podm ín
ky. K rozhovoru na toto téma jsem  
ten tokrá t nezvolil žádný z dnes již  
celostátně znám ých vojenských m ode
lářských klubů, třeba v L iptovském  
M ikuláši, v M artině  nebo  v Banské  
Bystrici. Tam je  č innos t m odelářů už 
dávno zaběhlá. Spíše náhodná in fo r
mace o tom, že m ode lá ři-vo jác i jsou  
i v Praze, m ne zavedla do vojenského  
gymnázia Jana Ž ižky  z Trocnova, kde  
jsem  si o výsledcích, ale i prob lém ech  
tamních m odelářů  popovída l s náčel
níkem ku ltu rně výchovného zařízení 
kap itánem  Janem  Frlštenským  a p o ru 
číkem  Ladislavem  Š im kem . Nejprve  
/sem  se pochop ite lně  zep ta l na to, ko lik  
m ají ve škole m ode lářských kroužků  
a jakým  se věnují odbornostem .

Kpt. Frištenský: V současné době 
máme krom ě je dn oho  kroužku ryze 
le teckých m odelářů dva dá se říci 
hybridní. Ve dvou sekcích prvního, 
který vede právě poručík S im ek, se 
žáci zabývají jednak raketam i, jednak 
plastikovým i m odely, druhý, vedený 
nadporučíkem  Stanislavem  černým , 
má sekce dokonce tři: le teckou, rake to 
vou a k itařskou. V roce 1987 jsm e měli 
i au tom odelá řský kroužek, ale ten se 
rozpadl, když jeho vedoucí složil funkci. 
Je to škoda, pro tože autodráha, kterou 
jeho členové stavěli, už byla z jedné 
třetiny hotová. Bohužel, nového vedou
cího se nám zatím nepodařilo najít. 
Podobně skončil i další kroužek stavite
lů p lastikových m odelů, jehož vedou
cím byl voják v základní službě, který 
odešel do civ ilu . Č innost tohoto 
kroužku ale urč itě  obnovím e.

Jak d louho vaše kroužky  existu jí?

Por. Simek: Na školu jsem  přišel 
před čtyřm i léty. Tehdy zde byli pouze 
letečtí m odeláři, kteří ale stavěli spíše 
jen rekreační m odely. Já jsem raketýr, 
odchovanec kroužku V. Pavljuka, a tak 
jsem  tu založil raketom odelářský 
kroužek a poved lo se mi s trhnout 
kolegu, který se ujal vedení dalšího. 
Tyto kroužky tedy existu jí tak tři, tři 
a půl roku.

Kpt. Frištenský: Zpočátku jsm e měli 
potíže m ateriá ln ího rázu. Prostoru bylo 
dost, v suterénu m ám e šestnáct m íst
ností, které m ůžem e pro č innost tech
nických kroužků využít, kluci měli 
zájem, ale nebyio čím dělat.

Jak je  to možné?

Kpt. Frištenský: M odelářství je 
v arm ádě zařazeno do sféry ku ltu rně

výchovné č innosti. Za peníze, které na 
ni jsou, nesm ím e kupovat základní 
prostředky, ale pouze drobný spotřební 
m ateriá l. To znamená, že můžeme 
koup it balsu, stavebnice, laky, brusný 
papír a tak podobně, ale ne například 
vrtačku  nebo soustruh, které potřebují 
ke své práci raketýři.

A le  třeba housle hudebním u kroužku  
přece také m usíte koup it?

Kpt. Frištenský: Ty dostanem e. Pe
níze na ku ltu rně výchovnou činnost 
jsou určeny výhradně na drobný m ate
riál. Takže vybavení dílny jsm e nakonec 
po říd ili zčásti z prostředků SRPS, které 
dává na všechny technické kroužky 
— tedy nikoliv jen m odelářské — ročně 
zhruba pět tisíc korun, a zčásti z dotací 
OV Svazarmu naší ZO, kterou jsm e 
založili, jež čin í dva až tři tisíce korun. 
Nějakou dobu ovšem trvalo , než jsm e 
se v těchto otázkách zorientovali 
a z jis tili, co za které p rostředky smíme 
koupit, a hlavně než jsm e to dostali, 
protože situace na trhu je  taková, že 
nem ůžem e nakupovat, kdy po třebu
jem e, ale tehdy, když po třebné věci 
zrovna jsou.

Por. Šimek: V současné době ale 
m ohu říci, že s m ateriá lem  ani s vyba
vením dílny už nem ám e problém y.

Takže teď  už vaše k roužky jedou  
naplno?

Por. Šimek: Ano. Zúčastňujem e se 
vojenských soutěží, angažujem e se 
v rám ci Týdnů branné aktiv ity, napří
klad předváděčkam i u le tohrádku 
Hvězda. Letos jsm e své m odely p řed 
váděli při celostátní výstavě Zenit 
a dě lám e i další propagační akce, 
většinou podle potřeb OV Svazarmu. 
K rom ě toho spo lečně s ostatním i tech
n ickým i kroužky v rám ci ASTT každo
ročně insta lu jem e výstavu svých prací 
ve škole v Praze 6 na Dědině.

M ůžete se po ch lub it ně jakým i výsledky  
ze soutěží?

Por. Šimek: Na okruhové soutěži 
v raketovém  m odelářství jsm e byli letos 
po čtvrté. Po prvé jsm e se vlastně 
teprve rozjížděli, neměli jsm e materiál 
ani vybavení dílny, a na výsledcích to 
bylo znát. Rok na to už jsm e ale 
obsad ili dvě nebo tři m edailová místa, 
loni šest a letos sedm, z toho jedno 
první. Upřím ně řečeno, většinu jich 
dosáhli ins trukto ři, ale letos byl napří
klad třetí i žák V lastim il Starý. 
V leteckém  m odelářství je  to zatím 
slabší; jednak jsou le tecké m odely 
složitější, respektive časově náročnější, 
jednak nem ám e stálého vedoucího 
kroužku, který by se věnoval Jen le

tadlům . Naši letečtí m odeláři tak v last
ně nemají ucelenou koncepci své 
práce.

Kolik je  na ško le  m odelářů a jak je  
získáváte?

Kpt. Frištenský: Letos jsm e o k ru ho 
vou soutěž obesla li dvaceti raketovým i 
m odeláři a dvěm a le teckým i, těch je ale 
v dalším kroužku ještě šest. S tavitelů 
plastikových m odelů m áme dvanáct 
a v začínajícím  školním  roce chcem e 
obnovit je jich  další kroužek, o kterém  
jsm e už hovořili, takže by jich  mělo být 
ještě víc. V lastní nábor do kroužků je 
zorganizován celkem  jednoduše: 
Všichni noví žáci podstoupí písemný 
test o svých zájmech, o tom, co by 
chtě li dělat ve svém volném  čase. Po 
vyhodnocení testů dostanou vedoucí 
kroužků jm enný seznam těch, kteří pro 
ně přicházejí v úvahu. Pak se určí den, 
kdy se tito potenciá ln í členové m ohou 
na činnost kroužku přijít podívat. Nu, 
a pokud se jim  líbí a pohovor 
s vedoucím  kroužku dopadne dobře, 
už zůstanou.

Jak působí č lenstv í v kroužku na vlastní 
stud ium ? M a jí třeba m odeláři m enší 
kázeňské problém y, z lepší se je jich  
prospěch?

Kpt. Frištenský: O těch kázeňských 
problém ech bych se to neodvážil tvrd it.

Por. Šimek: Co se týče prospěchu, 
mohu konstatovat, že se vstupem  do 
kroužku rozhodně nezhorší. My totiž 
můžeme právě v tom to sm ěru na členy 
kroužků lépe působit. Pokud by neměli 
odpovída jíc í-s tud ijn í výsledky, nem ohli 
by v práci v kroužku pokračovat. A to je 
aspoň pro některé dost silná motivace.

Velení ško ly  tedy m odelářské kroužky  
podporu je?

Kpt. Frištenský: Určitě. Jednak jde  
obecně o účelné využití doby volna tak, 
aby se kluci, kteří jsou vlastně osm 
hodin denně zavření v učebnách, 
odreagovali. A konkrétně m odelářství? 
Sám náčelník školy, plk. ing. Zdeněk 
Brousil, staví p lastikové m odely. 
V kroužku ho sice nemáme, ale dal 
nám několik svých prací na výstavu. Ale 
vážně: Naši absolventi odcházejí větš i
nou na vo jenské vysoké školy techn ic
kého směru. A jestliže se u nás naučí 
třeba spočíta t si m odel rakety, je  určitě 
jednodušší je  později naučit i jiné  
výpočty. O statně větší zaměření na 
techniku je  požadavkem  doby jak 
v arm ádě, tak v celé společnosti. 
A m odelářství je  jedním  z prostředků, 
jak tento úkol splnit.
D ěkuji za rozhovor

Tomáš Sládek

modelář
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ΝΑ
NÁVŠTĚVĚ 
V KRAJI

Základní údaje

Počet ZO a klubů 187
Počet členů 4867
z toho mládeže do 14 let 2256

mládeže 14 až 18 let 401
žen 68

Zájem o odbornosti:
letečti modeláři 3211
lodní modeláři 312
raketoví modeláři 58
automobiloví modeláři 282
železniční modeláři 448
stavitelé
plastikových modelů 556

Východo
český kraj

Pro celkový pohled na modelářství ve 
Východočeském kraji jsem si snad ani 
nemohl přát lepši průvodkyni než PhDr. 
Ludmilu Cejpovou. Na krajském výboru 
Svazarmu v Hradci Králové pracuje šestý rok 
a o ,,svých ovečkách" v( téměř vše.

■ Jaké změny ve vaši činnosti přineslo 
pětileté období od VII. sjezdu Svazarmu?

Především se výrazně zlepšila úroveň 
organizační výstavby naši organizace, což se 
přímo promítlo například v růstu členské 
základny. Ze své práce znám především 
organizační zázemí na úrovni kraje, ale vím, 
že díky propracovanému systému práce rady 
modelářství a pěti krajských metodických 
středisek také rostou odborné znalosti mode
lářů, což je na organizační práci přímo 
závislé. Podílejí se na tom všichni členové 
rady modelářství, kteří jsou nejen funkcioná
ři, ale především aktivními modeláři a in
struktory kroužků mládeže.

Proto také nemáme okres, v němž by se 
modelářství nedařilo. Jsou sice okresy lepši 
a horší, ale žádný není vysloveně špatný. 
O činnosti jednotlivých základních organizací 
máme dobrou představu, neboť podobně 
jako v jiných krajích jsme zachovali soutěž 
aktivity. Z jejich výsledků také jasně vyplývá, 
že v současné době je úroveň modelářství 
v našem kraji velmi dobrá. Během několika 
posledních let vzrostla do té míry, že úroveň 
klubů nedávno průměrných by nestačila 
dnešním klubům „podprůměrným".

Velký zájem o modelářství mezi mladými 
s sebou přinesl růst členské základny, ale 
zároveň prohloubil již dříve známé problémy.

Mám na mysli především nedostatek základ
ního materiálu a vhodných dílen. V současné 
době nejsou bez problémů s materiálem ani 
stavitelé plastikových modelů, což je nej
mladší a nejbouřlivěji se rozvíjející odbor
nost, jejíž příznivci jsou na tom ve srovnání 
s ostatními ještě velmi dobře. Automobiloví 
modeláři mají s nedostatkem základního 
materiálu trvalé potíže, raketové modelářství 
na nemoc „nemáme" téměř umírá.

Víme, že v kraji je mnoho zručných 
neorganizovaných modelářů, ale pro členství 
ve Svazarmu je získáme až poté, co jim 
nabídneme i něco jiného než jen práci navíc.

■ V každém kraji hledají svůj lék. Co pro 
změnu k lepšímu děláte u vás?

Modeláři nelamentujl a nečekají, až jim 
někdo pomůže, ale sami přiložili ruce k dílu. 
Snaží se spolupracovat s místními výrobními 
závody a už se také mohou pochlubit prvními 
výsledky. V loňském roce byla v dosud 
nemodelářském podniku OEZ Letohrad za
hájena výroba velmi dobré plastikové sta
vebnice MiG-21 a letos bude následovat 
další. Železniční modeláři z Hradce Králové 
a Jičína se zase přičinili o to, že se 
zanedlouho aspoň na pultech DOSS objeví 
první domácí stavebnice železničních mode
lů.

Mimochodem, s Domem obchodních slu
žeb Svazarmu se nám spolupracovalo velmi 
špatně, neboť jeho pracovníci vyřizovali 
objednávky nepružně a málokdy jsme dostali 
to, co jsme si objednali. Proto jsme asi před 
dvěma léta navázali kontakty s ředitelstvím 
krajské distribuční sítě podniku Drobné 
zboží, což se nám velmi osvědčilo. Diky 
velkému množství prodejen tohoto podniku, 
a také proto, že členové okresních modelář
ských rad jsou ve styku s jejich vedoucími 
a mají možnost se vyjadřovat k dodávanému 
sortimentu, je nyní uspokojováno mnohem 
víc modelářů. Ani prodejny Drobného zboží 
však nejsou všemocné — mohou prodat jen 
to, co jim dodá centrální sklad.

■ Taková těsná spolupráce zatím rozhodně 
není běžná. Spolupracujete také s pionýr
skou organizací a s aerokluby?

Samozřejmě, bez vzájemné součinnosti se 
zejména při výchově mládeže neobejdeme. 
S domy pionýrů a mládeže máme dobré 
vztahy například ve Svitavách, Ústi nad Orlicí 
a ve Dvoře Králové. Juniorklub v Hradci 
Králové je dokonce společným zařízením 
Svazarmu, KDPM a ODPM. S pionýry spolu
pracujeme i při pořádání okresních a kraj
ských soutěží STTP a v mnoha místech 
vedou naši instruktoři zájmové útvary 
mládeže v ODPM. Na druhé straně však 
například v okrese Rychnov nad Kněžnou 
není ze strany pionýrských pracovníků
0 spolupráci dostatečný zájem. V Pardubi
cích měli svazarmovci a pionýři společnou 
autodráhu, jež byla umístěna v domě pionýrů 
a mládeže. Po přestěhování DPM do nových 
prostor se však pro autodráhu místo ne
našlo, a tak zrezivěla uskladněná na dvoře. 
Vzájemné vztahy prostě vždy záleží na 
lidech. Mají-li funkcionáři o modelářství jen 
trochu zájem, většinou se nám spolupráce 
daří.

Potvrdilo se to na našem vztahu k vedení 
aeroklubů. V našem kraji jich je 18, což je 
nejvíce v českých zemích, a při všech jsou 
zřízeny modelářské sekce. Někteří modeláři 
dokonce spojili dvě záliby a na aeroklubo- 
vých letištích se objevují nejen s modely, ale
1 jako piloti svazarmovských letadel.

Co se týče naší spolupráce s CSLA, stačí 
připomenout, že se svazarmovci v Jaroměři 
a Hradci Králové pravidelně podílejí na 
přípravě armádních soutěží technické tvoři
vosti.

■ Když jsme u pořádání soutěží, čím se za 
minulých pět let můžete pochlubit?

Počet soutěží, pořádaných jednotlivými 
kluby, rok od roku rostl, proto se nyní 
snažíme jejich počet omezit a nahradit 
kvantitu kvalitou.

Z mezinárodních akci byla zřejmě nejvý- 
znamnéjší soutěž železničních modelářů, 
organizovaná pod patronaci jejich mezi
národního svazu MOROP, jež se konala 
v Trutnově. Jinak jsme v různých odbor
nostech uspořádali řadu přeborů ČSR 
a mistrovství ČSSR. Chrudimští, pravidelní 
pořadatelé organizačně náročných soutěží 
leteckých modelářů v kategori F3B, loni 
zvládli mistrovští ČSSR, ve Dvoře Králové 
zase uspořádali přebor ČSR v kategorii RC 
V2; další velké soutěže nás čekají na podzim.

■ Jak je z tohoto výčtu vidět, převládají ve 
vašem kfaji letečti modeláři, ze statistiky je 
zřejmý i zájem o ostatní odbornosti. Které 
kluby si vedou nejlépe?

O některých odbornostech, či spíš o jejich 
problémech, jsme již mluvili. Aktivní letečtí 
modeláři jsou například v Modelklubu Hra
dec Králové a v již zmíněném Juniorklubu. 
Pro stavitele upoutaných modelů nejsou 
neznámým městem Svitavy, neboť členové 
místního LMK již třikrát za sebou pořádali 
přebor ČSR.

Dobře si počínají železniční modeláři. Stačí 
se podívat do kalendáře soutěži a zjistíme, že 
většina jejich přeborů a mistrovství se koná 
v našem kraji. Klubů železničních modelářů 
máme také nejvíc ze všech krajů.

Automobiloví modeláři se věnují přede
vším dráhovým modelům. Přímo v Hradci 
Králové je jedna z nejdelších drah v republi
ce, další, jejíž provoz byl zahájen před pěti 
léty, je v Nové Pace a novou stavějí modeláři 
v Zamberku.

Také počet lodních modelářů roste. Věnuji 
se především RC modelům, máme i stavitele 
plachetnic a v poslední době stoupá zájem 
o neplovoucí makety.

Velký význam přikládáme trvale práci 
s mládeží, proto mám-li jmenovat úspěšné 
jednotlivce, musím začít u instruktorů 
mládeže. Například členové rady modelářství 
KV Svazarmu K. Koudelka, W. Techl, J. 
Lejsek či J. Macháček se o rozvoj modelář
ství v našem kraji zasloužili nejen jako aktivní 
sportovci, ale především jako vedoucí 
kroužků. K nim se řadí J. Zrůstek ze Svitav. J. 
Semrád z Chrudimi, předseda Modelklubu 
Hradec Králové J. Fikejz či význačný teoretik 
ing. J. Lněnička, abych jmenovala alespoň ty 
nejznámějšl. Dobrých modelářů však máme 
mnohem víc a je těžké vybrat jména těch 
skutečně nejlepších.

■ Co pro vás modelářství znamená, co se 
vám na něm líbí a co vám vadí?

K modelářství jsem se dostala vlastně 
náhodou, a to díky jiné odbornosti, jíž se 
věnuji už 15 let — parašutismu. Ač sama 
nemodelařim, a nejsem ani příliš technický 
typ, vycházím s modeláři velmi dobře, jejich 
uměni se upřímně obdivuji a snažím se jim ze 
všech sil pomáhat.

Nelibí se mi, když se v zájmové činnosti 
objevují zbytečné problémy a lhostejnost, jak 
tomu bylo u pardubické autodráhy nebo 
v Chotěboři. Tam modeláři získali bývalou 
prodejnu a upravili sl ji na dílnu. Na 
národním výboru žádali o povolení nahradit 
výkladní skříně, jimiž v zimě profukovalo, 
okny. Dostali je, ale současné byli upozor
něni, že jakmile klubovnu adaptují, budou ji 
muset odevzdat do bytového fondu.

Mnohdy si říkám, že odpovědní pracovníci 
na různých úrovních dosud nepochopili, co 
znamená modelářství zejména pro mládež. 
Vždyť v určitém věku k němu inklinuji snad 
všichni kluci a mnohá děvčata. Jenže mode
lářské kroužky mají omezenou kapacitu, 
tatínkové nejsou tak zruční, aby své ratolesti 
uspokojili, a tak tento zájem přijde nazmar.

Leccos se nám však daří měnit, byť 
pomalu V letošním roce Východočeský kraj 
experimentoval ve školství. Na základě do
hody s odborem školství KNV v Hradci 
Králové mohou být nyní na střední školy 
všech typů přijímáni bez zkoušek i modeláři, 
kteří mají studijní průměr do 1,3 a na 
okresních či krajských kolech soutěží STTP 
se umístili na některém z prvních tří míst.

I když vím, že je to utopie, sním o tom, že
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podobně jako jsou zřizována pro děti sporto
viště, budou jednou stavěny modelářské 
dílny se základním vybavením. V nich budou 
laskaví instruktoři zasvěcovat do tajů mode
lářství všechny příchozí. Ač by to nepřineslo 
okamžitý finanční efekt, byla by to činnost 
nanejvýš prospěšná a dala by dětem tolik 
dobrých návyků, že by se to naši společnosti 
určitě vyplatilo.

Zaznamenal M. Salajka

■ Hořice 
v Podkrkonoší

Klub železničních modelářů založila v roce 
1971 skupina deseti obdivovatelů českých 
železnic. Zpočátku se scházeli jen v přednáš
kové síni Lidové knihovny a modely stavěli 
v dílnách základní školy, ale později získali 
v Domě Svazarmu v Hořicích vlastní klubov
nu a mohli se pustit do stavby společného 
kolejiště. Počet členů během prvního roku 
činnosti klubu vzrostl na 15, během dalších 
deseti let nebylo jeho členů vlc než 25. 
Zvýšeni zájmu o modelovou železnici přines
la až osmdesátá léta; v současnosti má klub 
40 aktivních členů.

Protože ve své činnosti dosahují velmi 
dobrých výsledků, bylo v roce 1981 při klubu 
zřízeno krajské metodické středisko, jehož 
hlavni náplní je organizace a pořádání 
krajských školení pro rozhodčí a instruktory 
a vydávání metodického listu.

Hořičtí jsou především modeláři, a tak se 
bez jejich modelů neobejde žádná větší 
soutěž. Klubové kolejiště Kamenice ve veli
kosti HO vystavovali jak na domáci půdě, tak 
v Hradci Králové, Pardubicích, Trutnově 
a v Lipsku. Nyní však stavějí z modulů 
kolejiště nové, tentokrát ve velikosti TT. 
Členové klubu si mezi sebou rozdělili spo
lečně zhotovené díly modulů a každý z nich 
podle zadaného scénáře vytváří část krajiny.

Modeláři z Hořic jsou však také uznáva
nými organizátory — letos například pořádali 
přebor ČSR. Mezi českými a moravskými 
mašinkáři si během let získala značnou 
oblibu tradiční veřejná soutěž Memoriál 
Františka Budlnského a navazující výstavy 
železničních modelů. Těch se zúčastňují 
i modeláři z NDR, s jejichž lipským klubem 
Friedrich List udržují Hořičtí přes 12 let těsné 
družební styky.

mas

■ Mladé Buky

Výstavu o své činnosti uspořádali v květnu 
členové LMK Mladé Buky v sále klubu ZV 
ROH podniku Texlen 13. Návštěvníkům, jichž 
přišlo na 600, předvedli téměř čtyřicet mode
lů letadel a názorné exponáty, dokumentující 
cestu od plánku k modelu. S minulosti klubu 
se hosté seznamovali na fotografiích, se 
současností — konkrétně se společným 
létáním s členy LMK 2acléř — dokonce na 
videozáznamu.

Mladé Buky jsou malou vesnicí, a tak 
i když počty návštěvníků nešly do tisíců, 
splnila výstava svůj účel. Modeláři umožnili 
nahlédnout do zákulisí své činnosti a podchy
tili zájem mládeže, o což jim šlo především.

Tomáš Mazánek

Učitelé 
a modelářství

Zprávy z ČVUT v Praze, VUT v Brně, VšB 
v Ostravě a z dalších míst potvrzují, že se 
modelářství začíná dařit na vysokých ško
lách; v leteckém modelářství máji akademici 
dokonce svoje soutěže.

Již osmý rok se modeláři i na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové. Svým způsobem na 
rozvoj modelářství pamatuje již samotný 
systém učitelské přípravy, neboť tato činnost 
dostala prostor v učebních plánech někte
rých studijních aprobací. Plně to odpovídá 
současné společenské potřebě přípravy 
školských pracovníků pro práci s technikou 
a nutnosti rozšiřovat polytechnické znalosti 
žáků základních a středních škol

Kromě této základní činnosti, spojené 
spíše s obsahovou koncepcí učitelské pří
pravy, se na pedagogické fakultě rozviji 
i vlastní stavba modelů, pro což vytvořila 
dobré podmínky základní organizace Sva
zarmu na škole. V současné době soustřeďu
je modelářský klub skupinu studentů 
a pracovníků školy, kteří se orientuji na 
stavbu plastikových modelů letadel a lodí, 
rekreačně pak i na stavbu modelů letadel 
kategorie RC V2.

Dokladem zájmu studentů je jejich aktivita 
ve studentské vědecké a odborné činnosti, 
jež dala například vzniknout metodickému 
diafonu pro mladší žáky o stavbě plastiko
vého modelu letadla Avia BH-3.

I když se modeláři nemohou pochlubit 
mimořádnými úspěchy na soutěžích, dař! se 
jim podporovat zájem dětí. Nejvíce úsilí 
věnuje modelářský klub práci se žáky fakult
ních škol. V modelářském kroužku se pod 
vedením studentů fakulty učí stavět plastiko
vé modely letadel a lodi; část žáků si už umí 
poradit i se stavbou házedel, jednoduchých 
kluzáků a modelů s motory na C02.1 když ne 
všichni vydrží až do konce, většina se 
zájmem navštěvuje kroužek po celý rok, 
a tak se na závěr roku mají na výstavě čím 
pochlubit. Ostatně možnost zúčastnit se 
výstavy je pro mnohé žáky tou nejlepší 
motivací k další modelářské činnosi.

O perspektivách modelářství na Pedago
gické fakultě v Hradci Králové je obtížné 
hovořit, neboť zaměření a rozsah výrazně 
ovlivňuje zájem studentů, jejichž složení se 
každý rok mění. Jisté však je, že zájmová 
činnost na vysoké školy patří, a že v Hradci 
Králové chceme v tradici dobré práce 
s mládeží pokračovat.

PhDr. Tomáš Svatoš

POZNAMENEJTE SI...
■ Stanice mladých techniků při DPM 
v Praze 6, Pod Juliskou 2, pořádá od 15. do 
17. října u příležitosti 150. výročí zahájeni 
železničního provozu na našem území výsta
vu železničních modelů a fotografií. V den 
zahájeni výstavy se uskuteční výměnná mo
delářská burza a v dalších dnech budou mít 
všichni zájemci možnost besedovat o želez
nici s ing. J. Bekem. Výstava bude přístupna 
od 12 do 17 hodin.

■ Tradiční burzu elektroniky a leteckého 
modelářství pořádá ZO Svazarmu při SOU 
Dubňany v sobotu 19. listopadu.

Ulétl model
Začátkem července ulétl u obce Měro- 
vice směrem na Vyškov upravený RC 
model Amigo s motorem vpředu, vyba
vený přijímačem Futaba s dvěma ser- 
vy. Trup měl barvu modré metalízy, 
křidlo bylo žluté. Nálezce prosíme 
o podání zprávy na adresu: Miloš 
Vaculík, 751 42 Měrovice 134.

Walter Techl
Při prvním setkáni mě na Walterovi upouta

ly dvě věci: upřímný úsměv a pevný stisk 
mozolnaté dlaně. Později jsem jej poznal 
trochu bliž a neubránil jsem se obdivu nad 
jeho zápalem pro železnici a vše, co s ní 
souvisí. Ať už jde o velkou, nebo o modelo
vou, dokáže o ní velmi poutavé vyprávět, 
a kdyby to bylo možné, snad by si nějakou 
starou páru postavil na zahradu a celé dny 
o ni pečoval. Jeho sdílnost však končí, má-li 
mluvit o sobě. Je skromný, ostatně jako 
mnozí lidé, kteří věnuji svůj volný čas 
ostatním.

Narodil se v české rodině, žijicl v Drážďa
nech. Rodiče bydleli v těsné blízkosti hlav
ního nádraží, jehož rozlehlé prostory 
a nástupiště byly báječným místem pro 
klukovské výpravy. Waltera začaly vlaky stále 
vlče přitahovat, jeho nejobllbenejšl hráčkou
— vzpomíná na ni i po více než padesáti 
létech — byla plechová mašinka značky 
Bing, s lokomotivou poháněnou hodinovým 
strojkem.

Klukovský- zájem přerostl v zálibu, ale 
téměř čtyřicet let byla vlče méně na vedlejší 
koleji. V padesátých létech věnoval hodně 
energie výstavbě velkého kolejiště, jež se 
vešlo právě tak na půdu domku rodičů. 
Pustili se do prvních přestaveb — z výprodej- 
nlch součástek vagónů firmy Loukota 
a z lokomotiv Pico-Express zhotovil první 
vlastni motoráky M 130.4 a M 295.0. Chyběly 
mu však zkušenosti, odborná literatura 
a zázemí modelářské organizace.

Teprve po návštěvách schůzek pražského 
klubu železničních modelářů a pod dojmem 
mezinárodní výstavy železničních modelů, 
jež se konala v karlínském Domě pionýrů 
a mládeže, se Walter rozhodl cele se věnovat 
modelové železnici. Společně s F. Braunem, 
K. Krejčíkem a dalšími nadšenci stál v roce 
1971 u zrodu svazarmovského klubu želez
ničních modelářů v Hořicích. Ve funkci 
jednatele klubu se přes 16 let věnoval 
organizaci výstav a soutěží, přípravě funkcio
nářů a především jako vedoucí kroužků 
výchově mladých modelářů. Stal se ústřed
ním rozhodčím a instruktorem mládeže, 
stavěl modely a úspěšně se zúčastňoval 
soutěži. Poradil si i s dalšími úkoly, ať už 
v radě modelářství KV Svazarmu, nebo 
v odborné komisi železničních modelářů 
RMo ÚV Svazarmu.

Nejvíce energie však věnoval organi
začnímu rozvoji svazarmovského želez
ničního modelářství ve Východočeském kra
ji. Především jeho zásluhou byla ve spolu
práci modelářů z Trutnova, Chocně, Ústí nad 
Orlicí a dalších míst během 15 let vybudo
vána v jejich kraji hustá síť klubů, zahrnující 
téměř všechny okresy.

Walter Techl, nositel svazarmovských vy
znamenáni, se letos dožil 65 let. Funkce sice 
postupně předává mladším spolupracov
níkům, ale stále modeláři. Jeho modely se 
objevuji na mnohých soutěžích jako důkaz 
toho, že stará láska — i když je ze železa
— nerezaví. M. Salajka
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■ V době, kdy čtete tyto řádky, Je 
Bgj mistrovství světa v Kyjevě minulosti; 

«tg? reportáž o jeho průběhu naleznete 
gtM, v příštím sešitu Modeláře. Nicméně 
m  M  se ještě v tomto sloupku zastavíme 

Λ Γ  u dvou zdánlivých maličkosti, svěd
čících o tom, jakou péči věnovali soutěži 
pořadatelé: Pro operativnost spojeni mezi 
členy jednotlivých družstev bylo po dobu 
mistrovství v areálu pro upoutané modely 
povoleno používáni rádiových „pojítek" 
a výkonu do 1 W v pásmu 27 MHz celkem na 
sedmnácti kanálech. Ještě před mistrov
stvím byla všem přihlášeným národním aero
klubům zaslána prognóza počasí pro Kyjev 
na období od 1. do 15. srpna, sestavená na 
základě dlouhodobých meteorologických zá
znamů. Předpověď, zpracované do -tabulky, 
obsahovala sedm veličin: průměrnou denní 
teplotu vzduchu, maximální a minimální 
denní teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzdu
chu, denní množství srážek, převládající 
směr a průměrnou denní rychlost větru.
■ Na loňském mistrovství Evropy létal 
v kategorii akrobatických modelů vítězný Ital 
Compostella s modelem poháněným čtyřdo
bým motorem typu Salto 45. Pro modely 
s těmito motory je doporučována nádrž 
konstrukce Erica Janssena z Nizozemí. Její 
rozměry |sou 5x7x2,5 cm3. Nádrž prý zaru
čuje stoprocentní využiti paliva. Případným 
zájemcům mohu zaslat její plánek.
■ Již šestý rok je v NSR vydáván informátor 
Der Lassogeler (Upoutaný sup), množený 
xerografickou technikou, který se zabývá 
výhradně problematikou upoutaných mode
lů. Roční předplatné na čtyři čísla o rozsahu 
35 až 65 stran včetně poštovného je 20 DM. 
Adresa vydavatele: Axel Jungherz, Bram- 
bachstrasse 80, 5000 KOln 80, BRD.
■ Podle amerického specialisty na akroba
tické modely Boba Barona tkví řešení prob
lému dosaženi optimálního výkonu motoru 
s výfukem dozadu ve vhodněm palivu. Sám 
používá palivo s 5 % nlotrometanu a 20 % 
ricinového oleje, ale uvádí, že I při 25 % oleje 
je výkon motoru ještě kontrolovatelný. Ne
závisle na Baronovi se o tom přesvědčili 
i naši reprezentanti Cánl a Dobrovolný, kteří 
používají nový motor MVVS 8 GRRT.
■ Používáni motorů o zdvihovém objemu 
8 až 10 cm3 v akrobatických modelech 
přináší problémy s pravidelnou dodávkou 
paliva z nádrže do motoru. Švýcar Peter 
Germann zatím úspěšně zkouši membráno
vé regulovatelné čerpadlo Perry, poháněné 
přetlakem z klikové skříně. Jde o typ P-30, 
vyhlížející jako hliníkový válec o průměru 
25 mm a délce 35 mm s červeným vlkem 
z plastické hmoty. Jeho hmotnost je 20 g, 
cena 69 švýcarských franků.
■ Několik zajímavých výsledků ze zahraničí: 
Mezinárodní soutěž v Salzburgu-Kralwiese- 
nu (Rakousko), 12. až 15. května — kategorie 
F2A (5 soutěžících): 1. Nagy, MLR 277, 99; 
2. Christen, Švýcarsko 270,67; 3. Markstei- 
ner, Rakousko'263,00 km/h — kategorie F2B 
(26): 1. Marotz 6087; 2. Tokají 5970; 3. An- 
dras, všichni MLR 5904 b. — kategorie F2C 
(15): 1. Metkemeier—Metkemeier, Nizozemí 
7:16; 2. Mohai—Scacsek, MLR 7:47 min:s; 3. 
Martini—Pirazzini, Itálie 134 okruhů. Mistrov
ství NSR v Bietigheimu 17. a 18. června 
— kategorie F2B (17): 1. Maikis 5932; 2. 
Egervary 5751; 3. Kehnen 5315 b. Pohár 
Suebia v Bietigheimu, 19. června — katego
rie F2B (30): 1. Janssen 5981; 2. De Jong, 
oba Nizozemí 5957; 3. Maikis, NSR 5902 b.

Ing. Bohumil VOTÝPKA

v
Uprostřed 

letového kruhu

Malý svahový 
kluzák

VENTUS
navrhl a zhotovil Petr Babinec, který 20. 
září oslavil teprve dvanácté narozeniny. 
Vydáni jeho plánku by mělo být aspoň 
dodatečným dárkem. Nicméně protože 
model velmi pěkně klouže a na dosta
tečně dlouhém svahu dosahuje časů 20 
až 40 s, domníváme se, že je vhodným 
dárkem i pro ostatní mladé modeláře, 
kteří sl ho postaví.

Prototyp větroně Ventus A vzlětl poprvé 
v NSR večer 7. května 1980. O tři dny později 
jej do vzduchu následoval jeho větší bratr 
Ventus B. Nový výrobek firmy Schempp- 
Hlrth brzy získal doma i za hranicemi řadu 
úspěchů, nejvýznamnějšl z nich zřejmě 
v roce 1983, kdy na něm nizozemský 
plachtař Muskers dobyl titul mistra světa. 
Bližší podrobnosti o Ventusu najdete 
v Modeláři 6/1986.

K STAVBĚ (výkres je ve skutečné velikosti):
Model je postaven z odřezků balsy 

a překližky. K lepeni je použit Kanagom.
Všechny díly modelu překreslíme přes 

uhlový papír na tlustší kreslicí čtvrtku 
a vystřihneme nebo vyřízneme holicí čepel
kou. Tyto šablony pak obkresllme na zbytky 
balsových prkének příslušné tloušťky. 
Dbáme při tom na dodrženi směru vláken 
dřeva podle výkresu.

Trup 1 vyřízneme z pevnější, ale lehké 
balsy tl. 2,5 a pečlivě jej obrousíme na 
přesný tvar nejprve hrubším a poté jemným 
brusným papírem. Z balsy stejné tloušťky 
vyřízneme i SOP 2, obrousíme ji na přesný 
tvar a přilepíme natupo k trupu. Po zaschnuti 
trup i se SOP obrousíme od náběžné hrany 
křidla dozadu až na tl. 1 mm. V trupu

vyřízneme otvor pro zátěž 3 a výřez pro 
křidlo. Dbáme na jeho správné nastaveni! 
Z překližky tl. 0,8 mm vyřízneme dvě zesíleni 
4 a přilepíme je na trup z boků. Z balsy 
tl. 2,5 mm vyřízneme kolo s otevřeným kry
tem 5 a přilepíme je k trupu. DII β a ostruhu 7 
vyřízneme z tvrdé balsy tl. 1 mm.

Z lehké, ale ne úplně měkké balsy tl. 2 mm 
vyřízneme obě poloviny křidla 8. Zabrousíme 
je na přesný tvar a náběžnou i odtokovou 
hranu ztenčíme až na tl. 1 mm a zaoblíme je. 
Pak křidlo prohneme nad parou (na hrnci 
s horkou vodou atp.) do profilu podle 
výkresu. VOP 9 vyřízneme z pevné balsy tl. 
1 mm, sbrouslme náběžnou I odtokovou 
hranu na tl. 0,8 mm a zaoblíme je.

Všechny díly vyhladíme co nejjemnějším 
brusným papírem a nalakujeme dvakrát až 
třikrát zředěným čirým zaponovým nltrola- 
kem. Každou vrstvu laku po zaschnutí lehce 
přebrouslme. Pohyblivé části, kabinu atp. 
orýsujeme nejlépe černým kuličkovým popi
sovačem, případně černou tuši trubičkovým 
perem, z něhož jsme vyjmull drátek. Kabinu 
můžeme zvýraznit i přllakovaným tenkým 
modrým potahovým papírem.

Na SOP přilepíme VOP a zajistíme ji do 
zaschnuti lepidla tenkými špendlíky. Obě 
poloviny křidla vsuneme a zalepíme do 
zářezu v trupu a zajistíme je špendlíky tak, 
aby vzepětl na koncích křidla bylo 15 mm. 
Spoj ještě zpevníme přelepenlm páskem 
tenkého potahového papíru. Hotový model 
dovážíme olověnými broky tak, aby poloha 
těžiště odpovídala údaji na výkrese.

Model zalétáváme nejlépe v kryté hale či 
tělocvičně, venku pouze za klidného počasí. 
Se zalátaným modelem si nejlépe polétáme 
na svahu.

Petr Babinec, ODPM Gottwaldov

Úprava hoblíku Narex Hobby
tak, aby s nim bylo možné hoblovat lišty stálé 
tloušťky, případně zkosené odtokové lišty, je 
jednoduchá a zřejmá z připojeného obrázku. 
Po stranách hoblíku jsou přišroubovány dvě 
přlložnó lišty, stavitelné na požadovanou 
tloušťku hoblované lišty. Pokud chceme hob
lovat odtokovou lištu do trojúhelníkovitého 
průřezu, použijeme pouze jednu přlložku.

Do bočních stěn hoblíku provrtáme vždy

dva otvory o průměru 3 mm. Přlložné lišty 
zhotovíme z duralového či hliníkového ple
chu nebo pertinaxu. Připevníme je šrouby 
M3 s maticemi. Na požadovanou výšku je 
nastavujeme podle podložky, na niž hoblík 
postavíme. Hoblujeme na rovné desce 
s tvrdším hladkým povrchem, například 
z umakartu.

Dr. Zdeněk Busek, LMK Příbor
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Pořadatelem letošního evropského šam
pionátu byl Aeroklub 2arko Zrenjanin, který 
patří mezi nejstarší sportovní letecké organi
zace v Jugoslávii — byl založen v roce 1928. 
Malé město Zrenjanin, ležící pár desítek 
kilometrů od Nového Sadu v kraji Vojvodina, 
obývá mnoho národnostních skupin: Maďaři, 
Rumuni, Srbové, ale i Slováci, kteří zde žijí už 
více než dvě stě let.

Čs. výprava, kterou tvořila družstva pro 
všechny tři kategorie, trenér Jiří Kalina 
a Časoměřič Antonín Tvarůžka, odjela pod 
vedením PhDr. Miroslava Sulce z Prahy 
v sobotu 2. července dopoledne. Do Zrenja- 
ninu jsme dorazili následující den, v poledne 
se ohlásili pořadatelům a ubytovali se — tak 
jako většina ostatních účastníků — v hotelu 
Vojvodina.

Odpoledne jsme odjeli na letovou plochu, 
zvanou Poligon, nacházející se asi 10 km od 
města, u slovenské vesnice Aradač. Bývalo 
to vojenské cvičiště, dnes pastvina, o rozloze 
mnoha čtverečních kilometrů. Vysušenou 
trávou a bodláčím plocha připomínala ma
ďarskou pustu, kterýžto dojem ještě umoc
ňovala dřevěná vahadla několika studní 
a stáda ovcí a krav. Při bližším ohledání jsme 
zjistili, že terén není zdaleka rovný, ale 
s proláklinami, zrádnými dírami a dalšími 
překážkami, a že pohybovat se v něm asi 
nebude jednoduché.

Již od našeho příjezdu panovala v Zrenja- 
ninu tropická vedra, která vydržela po celou 
dobu mistrovství. Obloha byla přes den zcela 
bez mraků a teplota přes 60 °C na slunci 
nebyla zvláštnosti. Rekord jsme zaznamenali 
ve středu při soutěži motorových modelů, 
kdy rtuť teploměru vystoupila ve stínu na 41 
až 42 °C. „Takové vedro je mým osobním 
rekordem." prohlásil náš dlouholetý přítel 
Vilím Kmoch, který zastupoval pořadatel
skou zemi v mezinárodní jury. Jejím dalším 
členem byl dr. András Reé z Maďarska 
a předsedou náš Otakar Saffek.

V pondělí 4. července jsme společně 
s větroňáři vstali už v pět hodin a ještě před 
snídaní odjeli na letiště, abychom „zkusili 
ranní vzduch", neboť soutěžní lety ve všech 
kategoriích měly začínat už od šesti hodin. 
K našemu překvapeni nás na letišti nečekalo 
„mrtvé" ovzduší, jak je obvyklé u nás doma, 
ale už před šestou hodinou pofukoval vítr 
a tvořily se termické proudy. Zkoušet modely 
do klidu proto nemělo význam, přesto jsme 
uskutečnili řadu úspěšných letů s taktickými 
modely. Po snídani jsme se na letiště vrátili, 
tentokrát s celým družstvem, nechali jsme si 
převzít modely a trénovali až do odpoledních 
hodin společně s ostatními účastníky.

Večer po 19. hodině bylo mistrovsví oficiál
ně zahájeno nástupem všech výprav v měst
ském sportovním areálu. Zahajovací projev 
za CIAM FAI přednesl viceprezident CIAM O. 
Saffek. Program byl zakončen pěkným vy
stoupením místní folklórní skupiny, dopro
vázeným typickou hudbou, kterou komento
val Ivan Hořejší udiveným: „Oni vlastně hrají 
pořád jednu písničku."

Večerka byla, tak jako v ostatních dnech, 
brzy, už ve dvaadvacet hodin, neboť se

MISTROVSTVÍ EVROPY 
VE VOLNÉM LETU
Zrenjanin, Jugoslávie, 3. až 9. července

vstávalo před pátou. Spát se ale moc nedalo, 
protože teplota v pokojích se i v noci blížila 
40 °C. Navíc měli temperamentní Jugoslávci 
v době našeho pobytu dva národní svátky, 
které slavili jak na ulicích, tak v zahradní 
restauraci hotelu až do ranních hodin.

V úterý 5. července začala soutěž 
v kategorii F1A přesunem všech soutěžících 
i celého komplexu startoviště, včetně stanů 
pro stravování, výpočetní středisko, první 
pomoc a dalších náležitostí, asi o dva 
kilometry dopředu proti větru. Po troše 
zmatků, jež ale bývají na začátku tak velké 
soutěže obvyklé, bylo v 06.10 h zahájeno 
první kolo. Proti původnímu rozpisu pořada
tel zkrátil soutěžní kola na 50 min a mezi ně 
vložil vždy desetiminutovou přestávku.

Ovzduší vypadalo dobře, a tak již tradičně 
první z našich odstartoval nejzkušenější Ivan 
Hořejší. Po dobrém vystřelení model doklou- 
zal na zem za 186 s, dosáhl tedy jen těsného

Viktor Cop patři ke 
stálicím větroňářského 
nebe. V Zrenjanlnu to 
potvrdil získáním 
mistrovského titulu 
(nahoře)

Jan Vosejpka při 
svém prvním startu na 
velké soutěži obsadil 
vynikajíc! sedmé 
místo

maxima. Honza Vosejpka při vystřelení mo
delu ze šňůry ulomil ucho křídla, a tak Ivanu 
Crhovi zbylo jen deset minut k hledání 
termiky, aby Honza ještě mohl uskutečnit 
opravný let. Ivan ale daleko vpředu 
v nepřehledném terénu zakopl a musel 
model vypustit ze šňůry zkrácené o několik 
metrů, neboť měl již odjištěný háček. Ve 
vzduchu však nic nebylo, a tak jeho model 
přistál jen za 147 s. Vosejpkovi zbyly do 
konce kola pouhé tři minuty, po dvou 
minutách rezervní model vystřelil a dosáhl 
spolehlivého maxima. Modely už od rána 
létaly až daleko za obzor, kde pracovali jako 
donášková služba naši gumáčkáři a motorá- 
ři. Na konci kola jsme zaznamenali i neobvy
klou srážku dvou modelů v kluzu; jeden po
kračoval v letu, druhý padal k zemi roztočený 
jako vrtule. Jeho majitel, známý Angličan 
Fantham, měl nárok na opravu v přestávce, 
dosáhl však — stejně jako Crha — pouhých 
147 s.

V dalším kole letěl Hořejší spolehlivě 
maximum. Crha odstartoval hned po něm, 
ale jeho model se časoměřičům ztratil za 
horizontem za 167 s, i když naše návratová 
služba naměřila maximum. Po velmi pěkném 
maximu se trochu uklidnil nováček Vosejp
ka, z jehož obličeje se začala vytrácet barva 
silně nezralého ovoce. Přestěhovali jsme se 
o tři stanoviště dále (tento systém platil po 
celou dobu soutěže), z levé strany jsme teď 
měli osamoceného Francouzce Barberise, 
obhájce titulu, zprava družstvo BLR. Ve 
třetím kole hned po výstřelu odstartoval 
Hořejší, vlekem po větru našel místo u jakési 
přírodní salaše pro ovce, ohraničené vyso
kým rákosem, a nalétl spolehlivě maximum. 
Crha zaznamenal maximum jen těsně, když 
jeho model nabral po vystřelení značnou 
výšku, po prudkém rozpadu termiky však 
v okamžiku dosažení maxima nebyl výše než 
30 m.

Ve čtvrtém a pátém kole se situace 
nezměnila: všechny naše starty končily maxi
mem ve veliké výšce. V 11.10 h jsme za 
velkého vedra a stále ještě na lačno (pořada

MODELÁň · 9/1988 · 26'6



telé na letiště nedovezli slíbenou snídani) 
vstoupili do šestého kola. Hořejší dosáhl 
lehce maxima, Crha rovněž, ale po delším 
vleku, a Vosejpka až po vyčerpávajícím 
dvacetiminutovém kroužení na šňůře; jeho 
model přistál ve vsi. V závěrečném sedmém 
kole vyvolalo vedro prudký větrný poryv: 
Hořejšího model se po chvilce ostrého 
krouženi v pravých kruzích uklidnil a naletěl 
maximum ještě ve veliké výšce nad vesnici. 
Crha dosáhl maxima bez problémů, rovněž 
ve velké výšce. Vosejpka vyměnil model 
Ghost za Piranhu, při vleku s ní ale řádné 
praštil o zem a ulomil obě uši. V opravě po 
dlouhém kroužení dosáhl s velkým přebyt
kem maxima.

Po obědě ve stanech jsme odjeli do hotelu 
osprchovat se a krátce si odpočinout. Ivan 
Crha už měl volno, ale oba Plzeňáci opravo
vali modely a připravovali se na rozlétáváni. 
Ivan Hořejší zkontroloval překroucení křídla 
a zjistil, že se mu vlivem horka „ztratily" 
negativy, a tak musel nad vařičem srovnat 
křídlo do původního stavu.

Ve čtyři hodiny odpoledne jsme již byli 
zpátky na letišti, abychom se zúčastnili 
losování stanovišť pro patnáct rozlétávajících 
se soutěžících. V 17.00 h bylo zahájeno první 
kolo s maximem čtyři minuty, Vosejpka 
i Hořejší je v silném větru na hranici 7 m/s 
dosáhli spolehlivě. Donášková služba měla 
ovšem s hledáním obou modelů daleko za 
silnicí značné problémy, nakonec nám po
mohl O. Saffek, jenž zapůjčil auto pro dovoz 
modelu I. Hořejšího. V dalším kole s maxi
mem pět minut odstartoval Vosejpka vpravo 
vpředu, dosáhl však pouze 211 s. Hořejší 
vypustil svůj druhý model naopak vzadu 
a předvedl snad svůj nejlepší let v průběhu 
mistrovství; když determalizátor „kopl" za 
366 s, měl ještě model asi 50 m výšky. Do 
třetího rozlétávacího kola s maximem šest 
minut postoupili ještě čtyři soutěžící. Ivan 
běžel zpět po větru. Sověti Cop a mladý 
Kočkarev vypustili své modely o velkém 
rozpětí křidla (2200 a 2400 m) vpředu. Cop

klouzal bez problémů. Tak to předvedl 
i model Jirky Doležela, opisující v prvních 
dvou minutách letu velké kruhy nad starto- 
vištěm, a druhý model K. Houčka. Ojedinělá 
— Ize-li to tak ještě říci — srážka modelů 
v kluzu v soutěži větroňů se opakovala i v této 
kategorii, a postiženi byli opět Britové: model 
A. Jacka se po srážce rozbil o zem 
v sestupné spirále. O přestávce však Jack 
dosáhl maxima s rezervním modelem.

V druhém kole dosáhli všichni naši maxi
ma s velkým přebytkem výšky. Do konce 
kola nám zbylo více než dvacet minut, a tak 
jsme mohli sledovat exmistra světa Itala 
Lustratiho, jak v opravě opět přetáhl motoro
vý let a zapsal nulu, což celé družstvo přijalo 
s typicky italským temperamentem.

Ve třetím kole opět všichni naši naletěli 
maximum, v narůstajícím vedru však měl K. 
Houček potíže se spuštěním motoru. Násle
dující kolo se nám nevydařilo: V. Patěk 
odstartoval model pod malým úhlem a po 
nepříliš dobrém motorovém letu, odklo
něném doprava, dosáhl pouhých 140 s. J. 
Doležel letěl spolehlivě maximum, stejně 
jako Houček, jehož potíže s motorem se však 
stupňovaly. V pátém kole dostali Doležel 
a Houček přednost před Pafkem. Doležel 
letěl maximum, Houček ale už motor vůbec 
nespustil, a tak letěl již připravený Patěk: 
rovněž maximum. Houček odstartoval teprve 
na konci kola s elektrickým spouštěčem J. 
Doležela a spolehlivě i bez sondy dosáhl 
maxima.

Předposlední kolo bylo prodlouženo 
o deset minut po protestu agilního vedoucího 
britského družstva M. Dillyho. Velmi nízko 
nad námi totiž několikrát přeletěl letoun An-2 
s diváky z Osijeku, který pak přistál těsné 
vedle startoviště. Po přestávce zahájil 
z našich Doležel maximem. Houčkův model 
skončil v zemi po 18 s, když mu pravděpo
dobné vedrem praskla poutači očka a nepře- 
táhla VOP po motorovém letu do patřičné 
polohy. Pafkův model letěl maximum bez 
problémů a v opravě je dosáhl i nedeprimo-

ma s přebytkem výšky asi 20 m. V dalším 
kole se mu již tak nedařilo, jeho model 
dosáhl menši výšky po motorovém letu 
a skončil na zemi za 222 s. Celkově Jirka 
obsadil desáté místo společně s Polákem 
Zelinskim, což je určitě úspěch, uvážíme-li, 
že létal s amatérsky upraveným motorem 
MVVS, na němž ještě těsně před posledním 
startem musel měnit spálenou žhavicí hlavu.

Do dalšího kola postoupilo sedm soutě
žících, mezi nimi celé družstvo SSSR 
i samostatně létající obhájce titulu Verbickij, 
dále tradičně dobře létající Angličan Screen 
a bývalý dvojnásobný mistr světa v kategorii 
F1B dr. Dbring z NSR, který definitivně 
přesedlal na motorové modely. Maxima šest 
minut však už dosáhli jen tři sovětští soutě
žící, kteří ve 20.20 h nastoupili do čtvrtého 
kola rozlétáváni. Jako první odstartoval Ver
bickij a jeho motorový let si vysloužil potlesk, 
za nim letící Strukov ale dosáhl ještě větší 
výšky i aplausu. Nejvýše letěl Muchin, jeho 
model se však po dobrém přechodu do kluzu 
postupně nakláněl až do strmé spirály, 
končící za 39 s totálním rozbitím o zem.
V ubývajícím světle nebylo jednoduché mo
dely, mizející na obzoru, sledovat, přestože 
každému soutěžícímu měřili čtyři časoměřiči.
V závěru zřejmě časoměřiči zaměnili model 
Verbického, který již přistál, za Strukovův 
model, který přiletěl na stejné místo. 
O vítězství Strukova před Verbickým musela 
rozhodnout mezinárodní jury. V družstvech 
samozřejmě zvítězil SSSR, jehož třetí· člen 
Korban skončil pátý.

Soutěž v kategorii F1B byla zahájena ve 
čtvrtek v 06.20 h opět na novém startovišti za 
panujícího klidného ovzduší. Tak jako 
v předešlé kategorii i zde platilo, že kdo 
vyletěl dostatečně vysoko, neměl problémy 
s dosažením maxima. V prvním kole tak letěli 
V. Kubeš, V. Sanda i J. Libra, a přistávali 
přibližně po 210 s. Totéž se nám povedlo i ve 
druhém kole, hůře již na tom byli Britové 
vpravo od nás i Dánové na levé straně. Díky 
podpoře celého družstva, které vyběhávalo

Alexandr Andrjukov 
čeká na termiku

Startuje Evžen 
Verbickij; 
po dramatickém 
souboji s Valerijem 
Strukovem skončil 
druhý

letěl 310 s, Kočkarev 259 s. Ivan s menším 
taktickým modelem dosáhl 228 s, což mu 
vyneslo třetí místo, o 9 s před Bulharem 
Rusenem. V družstvech jsme skončili čtvrtí, 
13 s za bronzovými Poláky.

Ve středu se létala kategorie motorových 
modelů. V noci bylo takové vedro, že se 
nedalo spát, a tak jsme raději vstali v půl páté 
a po lehké snídani odjeli na letiště. Při 
krátkém tréninku, zaměřeném na seřízení 
délky chodu motoru, zničil Karel Houček 
jeden ze svých modelů, který po motorovém 
letu padal v sestupné spirále až na zem.

V 06.30 h bylo zahájeno první kolo. Na 
novém startovišti, posunutém poněkud vpra
vo, jsme měli stanoviště č. 9, zleva bylo 
družstvo Velké Británie, napravo jediný Ra
kušan Truppe. Z našich vstoupil do soutěže 
jako první ostřílený Venda Patěk, jenž odvedl 
den předtím velký kus práce při donášce 
větroňů, a spolehlivě letěl maximum. Klidné 
ovzduší a čistá obloha představovaly ideální 
podmínky pro motorové modely. Pokud 
model dosáhl slušné výšky, maximum na

váný Houček s třetím modelem, vypuštěným 
„na ostro", bez tréninkového startu.

V závěrečném sedmém kole znamenalo 
pro Doležela další maximum postup do 
rozlétáváni. Pafkův model po svém snad 
nejlepšlm motorovém letu v soutěži odlétl 
nepochopitelně zcela vlevo a skončil na zemi 
za neuvěřitelných 113! Houčkův model se po 
nepříliš dobrém motorovém letu naštěstí 
uchytil v silném stoupavém proudu. Ten byl 
ale také silné turbulentní, takže model se 
u země rozhoupal a zmizel za horizontem za 
177 s.

Z průběžných výsledků (pořadatelé roz
nášeli výsledky z počítače po každém kole 
— takovou praxi jsme dosud nezažili) jsme 
věděli, že před posledním kolem jsme byli na 
druhém místě. I přes smolný Pafkův let jsme 
nakonec skončili třetí, a tak jsme po obědě 
odjížděli ke krátkému odpočinku do hotelu 
spokojeni.

V 17.00 h bylo zahájeno první kolo roz- 
létávání, do nějž postoupilo čtrnáct účastní
ků. J. Doležel dosáhl čtyřminutového maxi-

termiku, jsme měli všechna maxima i po 
třetím kole. Po posunutí na nevýhodný levý 
okraj startoviště však ve čtvrtém kole nej
dříve ztratil 13 s Vláďa Kubeš, jehož modelu 
už podbíhání nepomohlo. Ještě hůře dopadl 
Jirka Libra: model po šestiminutovém vyčká
váni s natočeným svazkem nevystoupal do 
obvyklé výšky a v turbulentním ovzduší 
dosáhl pouhých 123 s. V závěru kola letěl 
Vláďa Šanda spolehlivě maximum. V pátém 
kole jsme se posunuli úplné na levý okraj 
startoviště, na stanoviště č. 15, o němž nám 
všichni říkali, že je to „prokleté pole"! Měli 
pravdu, Kubešův model ještě v motorovém 
letu přešel do levé spirály a tvrdošíjně v ní 
v silné termice vydržel celých 91 s až do 
přistáni. Zavinil to nerozeběhnuvši se časo
vač. Naději na dobré umístění družstva jsme 
tím ztratili, i když Šanda opět dosáhl maxima. 
Librův model po dobrém motorovém letu 
dosáhl v turbulenci 162 s. Pro šesté a sedmé 
kolo jsme se opět posunuli na spodní okraj 
startoviště a společným úsilím všech nalétali 
šest maxim.
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^  Do rozlótávánl postoupilo devět soutě
žících, žádný ze zúčastněných států v něm 
neměl vlc než jednoho reprezentanta. Vláďo
vi šandovi se start bohužel vůbec nevydařil: 
v přílišné snaze přehodil model vlevo, a ten 
po pádu v motorovém letu dosáhl z malé 
výšky pouze 135 s. V 17.40 h nastoupilo pět 
zbylých soutěžících do dalšího kola. Velmi 
dobře letěl Polák Rozyckl, vůbec nejlépe 
však stoupal model A. Andrjukova ze SSSR, 
který také perfektně klouzal, a tak Andrjukov 
zvítězil s velkým náskokem.

Přestože v této kategorii na nás medaile 
nezbyla, odjížděli jsme z letiště spokojeni 
s výkonem V. Sandy. Náladu nám pozvedla 
i poslední výsledková listina od pořadatelů, 
podle niž jsme v celkovém hodnoceni národů 
podle součtu nalétaných sekund skončili třetí 
za družstvy SSSR a NSR.

V závěrečném volném dni jsme navštívili 
slovinskou vesnici Kovačica, světově proslu
lou naivním malířstvím svých obyvatel. Ofi
ciální program mistrovství byl zakončen 
v podvečer nástupem všech účastníků, při 
němž jsme s radosti zatleskali Ivanu Hořej
šímu i družstvu motorářů na stupních vítězů. 
Při závěrečné večeři v zahradní restauraci 
hotelu Vojvodina jsme se rozloučili s ostat
ními účastníky a v sobotu brzy ráno jsme se 
vydali na cestu domů. Naše výprava na 
mistrovství Evropy definitivně skončila téhož 
dne večer opět před budovou ÚV Svazarmu 
v Praze.

Jiff Kalina 
Snímky: Otakar Saffek

Výsledky:

Kategorie F1A (54 soutěžících): 1. V. Cop 
1260+240+300+310; 2. M. Kočkarev, oba 
SSSR 1260+240+300+259; 3. I. Hořejší, 
CSSR 1260+240+300+228; 4. N. Rusen, BLR 
1260+240+300+219; 5. P. Findahl, Švédsko 
1260+240+288; 6. A. Ternholm, Dánsko 
1260+240+225; 7. J. Vosejpka, CSSR
1260+240+211; 8. R. Nadalin, SFRJ 
1260+240+168; 9. R. Golubowski, PLR 
1260+240+144; 10. M. Gobbo Itálie
1260+217; 11. S. Puttner 1260+196; 12. U. 
Schmelter, oba NSR 1260+177; 13. A. Plang- 
ger, Rakousko 1260+166; 14. J. L. Drapeau, 
Francie 1260+107; 15. V. Brussolo, Itálie 
1260+ 32;. . . 32. I. Crha, CSSR 1210 s 

Družstva (18): 1. Itálie 3777; 2. NSR 3761; 
3. PLR 3743; 4. CSSR 3730; 5. Dánsko 3727; 
6. SSSR 3717s

Kategorie F1B (50): 1. A. Andrjukov, SSSR 
1260+240+290; ‘  ‘ “  "  ‘
1260+240+246;
1260+240+230;
1260+240+209;
1260+240+177;
1260+218; 7.
1260+213; 8. L. Guzetti, Itálie 1260+183; 9.

2. L. Eriksson, Švédsko
3. K. Rozycki, PLR
4. D. Paff, NSR

5. M. Varadi, MLR
6. S. Jordanov, BLR
M. Kapetanovič, SFRJ

V. Sanda, CSSR 1260+135; 10. O. Kilpelai- 
nen, Finsko 1255; 11. E. Bror, Švédsko 1254;
12. R. Ganslen, NSR 1251; 13. M. Antti, 
Finsko 1249; 14. J. Krasznai, MLR 1248; 15. 
G. Nocque, Francie 1245; . .. 32. J. Libra 
1185; 38. V. Kubeš, oba CSSR 1158s 

Družstva (17): 1. Francie 3724; 2. SSSR 
3716; 3. MLR 3682; 4. BLR 3669; 5. Itálie 
3649; 6. Finsko 3644 ;... 8. CSSR 3603 s 

Kategorie F1C (36): 1. V. Strukov
1260+240+360+412; 2. E. Verbickij (obhájce 
titulu) 1260+240+300+360+408; 3. A. Mu- 
chin, všichni SSSR 1260+240+300+360+39; 
4. S. Screen, Velká Británie 
1260+240+300+350; 5. S. Korban, SSSR 
1260+240+300+346; 6. L. Důring, NSR 
1260+240+300+285; 7. R. Czerwinski, PLR 
1260+240+300+281; 8. G. Napkori, MLR 
1260+240+280; 9. R. Truppe, Rakousko 
1260+240+260; 10. J. Doležel, CSSR
1260+240+222; 10. J. Zelinski, PLR
1260+240+222; 12. T. Koster, Dánsko
1260+233; 13. H. Hubler, NSR 1260+222; 14. 
D. Varda, SFRJ 1260+209; 15. K. Houček, 
CSSR 1257;... 26. V. Patěk, CSSR 1153 s 

Družstva (14): 1. SSSR 3780; 2. NSR 3/34; 
3. CSSR 3670; 4. PLR 3629; 5. Velká Británie
3563; 6. švýcarsko 3550 s 

Celkové pořadí národů: 1. SSSR 11 213; 2. 
NSR 11 093; 3. CSSR 11 003; 4. Itálie 10 902; 
5. MLR 10 826; 6. Velká Británie 10 722 s

Soutěžní 
model 

na C 0 2

MUŠKA
Muška je mým čtvrtým soutěžním 

modelem na motor Modela C02. Má 
poněkud netradiční konstrukci trupu, 
která se mi ale výborně osvědčila. 
Model je dostatečně pevný a již několik 
let prokazuje dobré letové vlastnosti.

K STAVBĚ (neoznačené míry jsou 
v milimetrech:)

Křídlo se vzepětím do U je běžné 
konstrukce. Podle překližkových šab
lon vyřízneme z balsy tl. 1 dvacet pět 
žeber, spojíme je do bloku, obrousíme 
na přesný tvar a jehlovým pilníkem 
v nich vypilujeme zářezy pro lišty 
nosníků. Z pevnější balsy nejlépe zrca- 
délkového řezu vyřízneme odtokovou 
lištu o průřezu 2x13, obrousíme ji na 
trojúhelníkovitý profil a listem pilky na 
kov v ní vyřízneme zářezy pro žebra. 
Připravíme si dvě balsové lišty horních 
nosníků o průřezu 2x2 a balsovou 
náběžnou lištu o průřezu 4x4, obrou
síme smrkovou lištu spodního nosníku 
o průřezu 2x4.

Křídlo sestavujeme na rovné pod
ložce v celku. Do zářezů v odtokové 
liště vlepíme všechna žebra a do nich 
zalepíme obě lišty horních nosníků. 
Pozor, v místě lomení uší jsou žebra 
vykloněna, abychom po oddělení uší 
a jejich přilepení získali vzepětí podle 
výkresul Zkontrolujeme vzájemnou 
rovnoběžnost žeber a jejich kolmost na 
lišty a necháme zaschnout. Pak křídlo 
otočíme a vlepíme smrkovou lištu 
spodního nosníku. Nakonec přilepíme 
náběžnou lištu. Po zaschnutí odřízne
me přečnívající konce lišt, konce křídla 
zabrousíme a nalepíme koncová žebra 
z balsy tl. 1. Náběžnou lištu obrousíme 
na patřičný průřez a koncová žebra 
zabrousíme do přesného tvaru. Celé 
křídlo vyhladíme jemným brusným pa
pírem, jedenkrát nalakujeme čirým za- 
ponovým nebo vrchním lesklým lakem 
a opět lehce přebrousíme. V místě 
lomení opatrně odřízneme uši ostrým 
skalpelem (nožem s lámací čepelí), 
zabrousíme okraje lišt a uši přilepíme 
natupo ke střední části v patřičném 
vzepětí.

Trup má páteř z měkké balsy tl. 2. 
Nalepíme na ni spodní a horní pásnici 
z balsy tl. 1,5. Vpředu přilepíme moto
rovou přepážku z balsy tl. 2 s léty dřeva 
napříč. Pak trup opatrné přebrousíme 
brusným papírem zrnitosti 360 až 400, 
napnutým na brusném hranolu, při
čemž zároveň zkosíme hrany pásnic. 
Na motorovou přepážku nalepíme plas
tikové lože, dodávané s motorem, 
a zpředu ji zpevníme překližkou tl. 1. 
Zároveň zpevníme boky předku trupu 
dvěma výkližky z balsy tl. 2. Trup 
z obou stran současné polepíme bal- 
sou tl. 0,5. Po důkladném zaschnuti 
trup obrousíme. Přilepíme lože křídla 
z překližky tl. 0,8, lože VOP z téhož

materiálu se zarážkou ze smrkové lišty 
o průřezu 3x3 a podložku VOP z balsy 
o průřezu 2x5. Zezadu vyvrtáme do 
trupu otvor, do nějž vetkneme a zale
píme bambusový poutači kolík.

Hotový trup dvakrát nalakujeme za- 
ponovým nebo vrchním lesklým nitrola- 
kem. Každou vrstvu laku po zaschnutí 
lehce přebrousíme brusným papírem 
zrnitosti 360 až 400. Pokud máme tenký 
Modelspan nebo Japan, můžeme jím 
trup polepit, nutné to ale není.

VOP je konstrukčně velmi podobná 
křídlu. Podle překližkových šablon opět 
zhotovíme z balsy tl. 0,8 devět žeber. 
Balsová odtoková lišta má průřez 
1,5x9, balsové lišty nosníků 2x4 (spod
ní) a 2x2 (horní). Náběžná lišta 
o průřezu 3x4 je rovněž balsová. 
Sbroušenou odtokovou lištu se zářezy 
pro žebra a lištu spodního nosníku 
přichytíme k pracovní desce a vlepíme 
všechna žebra. Srovnáme je a zale
píme do nich lištu horního nosníku. 
Nakonec přilepíme náběžnou lištu. Po 
zaschnutí ořízneme přečnívající lišty 
a nalepíme koncová žebra z balsy tl. 
0,8. VOP obrousíme, přičemž opracu
jeme i náběžnou lištu na patřičný 
průřez a srovnáme koncová žebra. 
Obroušenou VOP opět jednou nalaku
jeme a znovu lehce přebrousíme.

SOP vyřízneme z plné balsy tl. 1. 
Opatrně v ní vyřízneme obdélníkové 
výřezy, do nichž zalepíme přesné spa- 
sované výztuhy rovněž z balsy tl. 1, ale 
s léty dřeva orientovanými napříč. Pak 
SOP z obou stran obrousíme až na tl. 
0,5, vyhladíme, zaoblíme hrany a dva
krát lakujeme zaponovým nebo vrch
ním lesklým lakem. Každou vrstvu laku 
po zaschnutí jemně přebrousíme. Ho
tovou SOP přilepíme natupo k trupu.

Obě nosné plochy potáhneme ten
kým papírem (Modelspanem, Japa
nem, v krajním případě Mikalentou), 
který na kostru lepíme zředěným Her- 
kulesem. Modelspan či Japan po 
zaschnutí lepidla vypneme nejprve vo
dou tak, že papír přetřeme navlhčenou 
houbou. Po důkladném zaschnutí pak 
potah nalakujeme dvakrát řídkým na
pínacím nitrolakem. Pokud jsme použili 
Mikalentu, nevypínáme ji vodou! 
K jejímu řádnému vypnutí asi budeme 
potřebovat více zředěného vypínacího 
nitrolaku, nejvýše však čtyři vrstvy! Na 
potaženou VOP přilepíme poutači ko
líky z bambusové štěpiny. Vyklápění 
VOP omezujeme co nejtenčím silono
vým vlascem, upevněným k trupu, 
jehož volný konec, opatřený smyčkou, 
se navléká na poutači kolík determali- 
zátoru VOP.

Překontrolujeme seřízení modelu: 
křídlo má mít úhel nastavení +3°, VOP 
—1,5°. Konce křídla můžeme ponechat 
rovné, lepší však je jejich překroucení 
do negativů 2 až 3 mm na odtokové 
hraně. Motor by měl být vyosen asi o 3° 
dolů. Tyto hodnoty jsou pochopitelné 
jen přibližné, dokonale model seřídíme 
až při zalétávání, pro něž si vybereme 
bezvětrný den. Model nejdříve zaklou- 
žeme. Pokud jsme dodrželi polohu 
těžiště podle výkresu a udané hodnoty 
seřízení, měl by slušně klouzat hned 
napoprvé. Kluž doladíme přidáváním 
podložek pod VOP nebo naopak jejich 
obrušováním. Průměr levé zatáčky se
řídíme přihýbáním SOP asi na dvacet 
metrů. Motorový let seřizujeme pod
kládáním motoru, popřípadě nakruco- 
váním křídla.

Václav Vepřek, LMK Chomutov
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MUŠKA

SOUTĚŽNÍ MODEL 
NA MOTOR MODELA CO2 
KONSTRUKCE: V. VEPŘE K

ROZPĚTÍ: 772 mm 
DÉLKA: 600 mm
PLOCHA KŘ:7,95 dm2 
PLOCHA VOP: 1.5 dm2 
HMOTNOST: 65 g



Soutěžní
model
kategorie A3

J A N E K

Konstrukce a text: Václav Jiránek 
Výkres: Jiří Rumlšek

Vlče než deset let se jako externí vedouc! 
zájmového útvaru ODPM Mladá Boleslav 
zúčastňují se svými žáky postupových sou
těží STTP na všech úrovních. Zejména na 
přeborech ČSR bývají při přejímkách i při 
létáni k vidění perfektně postavené i výborně 
létající modely některých dětí z „modelář
ských rodin''. Bylo mi líto kluků, kteří si své 
jednoduché modely stavějí v kroužku sami 
a při setkáni s těmito dětmi na soutěži si 
vždycky jen povzdechnou: „Ach jo, on je 
tady ten a ten, tak to zase nemáme šanci!"

Proto jsem v roce 1983 navrhl nový model 
kategorie A3 Janek. Jeho tvar, použitý profil 
křidla Benedek 7406f i dostatečně dimenzo
vané a osvědčené konstrukční prvky měly 
zlepšit jeho letové vlastnosti proti mým 
dřívějším školním typům Vendík (Modelář 
8/1983) a Pionýr. Způsob létáni, při němž 
Janek získá několik metrů výšky navíc po 
razantním vystřelení, umožněném použití 
bočního háčku, a dosažené výsledky žáků, 
juniorů i seniorů na soutěžích během uplynu
lých několika let vyvolaly o tento model 
zájem v řadách modelářů I Instruktorů.

Křidlo se vzepětlm do U je nedělené, 
k trupu se připevňuje gumou. Náběžná lišta 
a lišty nosníku jsou smrkové či borovicové, 
odtoková lišta je balsová. Pro lepší dodržení 
tvaru profilu je náběžná část mezi balsovými 
žebry vylepena balsou, obroušenou do tvaru 
profilu. Vystřeleni modelu umožňuje stojina 
nosníku křídla z balsy tl. 4 mm, sahajíc! až po 
první pole mezi žebry v uších. Střed křidla je 
vylepen balsou, odtoková lišta je uprostřed 
chráněna bambusovou štěpinou proti 
omačkání poutači gumou. Uši jsou ke střední 
části přilepeny natupo.

Trup byl původně navržen pro použiti 
časovače Graupner či KSB, které se však už 
několik let nedovážej! a jsou nahrazeny 
časovačem Prim, jenž je k dostání v mode
lářských prodejnách za 66 Kčs. Na výkres je 
alternativa s časovačem Prim. Pokud máte

k dispozici časovač Graupner (KSB) nebo 
hodláte použít doutnák, bude hlavice T1 
z prkénka tloušťky pouze 10 mm a odpad
nou, pochopitelné, výplně T8. Hlavice pak 
také není z boků sbroušena. Nosník ocasních 
ploch tvoři osvědčené smrkové (borovicové) 
podélnlky, spojené balsovou výplni.

Vodorovná ocasní plocha musí být co 
nejlehčí, čemuž je třeba podřídit výběr 
materiálu. Náběžná a odtoková lišta jsou, 
stejné jako lišty nosníku, balsové. Lišty 
nosníku jsou ve střední části VOP spojeny 
balsovou stojinou. Náběžná lišta je uprostřed 
chráněna bambusovou štěpinou proti 
omačkání poutači gumou.

Svislá ocasní plocha je vyříznuta z balsy 
nejlépe zrcadélkového řezu. Směrová klapka 
pro seřízení poloměru kruhů v klouzavém 
letu je pouze naříznuta. Proti prasknutí při 
nastavování klapky je SOP v místě řezu 
z obou stran polepena páskem papíru. 
Hotová SOP je k trupu přilepena natupo.

Křidlo i VOP jsou potaženy tenkým potaho
vým papírem, Mikalentou, Modelspanem 
nebo Japanem, a lakovány čtyřikrát napína
cím nitrolakem a dvakrát zaponovým. Oba 
díly musejí po každém nátěru vysychat 
v šabloně.

Vlečný háček je ohnutý z ocelového drátu 
do výpletu jízdního kola. K trupu je upevněn 
dvěma vruty 2,5x25 přes podložku z duralo- 
vého plechu. Táhlo od časovače k VOP ze 
silonového vlasce je vedeno papírovými 
trubičkami, přilepenými k trupu. Ukončeno 
je bambusovým kolikem, který se zasouvá 
do papírové trubky, přilepené k VOP.

Křídlo má na levém uchu negativ 4 mm, na 
pravé polovině střední části pozitiv 2 mm, 
ostatní části jsou rovné, Klouzavý let se 
seřizuje běžným způsobem podkládáním 
VOP a přihýbáním SOP, pro vlek se model 
seřizuje přihýbáním vlečného háčku. Při 
dobrém seřízení lze vlek v konečné fázi 
zrychlit a model vystřelit, takže získá několik 
metrů výšky navíc.

Hlavni materiál (míry jsou v milimetrech):

Balsové prkénko šíře asi 60, dl. 800: tl. 
1 — 1/2 ks; tl. 2 — 1 1/2 ks; tl. 3 — 1/2 ks; 
tl. 4 — 1/2 ks; tl. 5 — 1/2 ks; tl. 10 — 1/2 ks 

Lišta smrková (borovicová), dl. 1000: 3x5
— 1 ks; 2x5 — 1 ks; 2x4 — 1 ks; 2x10
— 2 ks

Lipové (topolové, smrkové atp.) prkénko tl. 
16 — 70x260

Překližka tl. 1. — 260x140; tl. 1,5 — 30x130 
Potahový papír tenký (Mikalenta, Model- 

span, Japan) — 1 arch 
Lepidlo Kanagom
Napínací nitrolak C1106; lepicí nitrolak 

C1107; zaponový nitrolak C1105, nltroře- 
dldlo

Časovač Prim (Graupner, KSB)
Drobný materiál: silonový vlasec ø 0,2; odře

zek duralového plechu tl. 1; hliníková ple
tací jehlice 0 3; bambusové štěpiny; se
dlářská nit 0 0,6; olověné broky, drát do 
výpletu jízdního kola, gumová nit o průřezu 
1x1 a 3x1; 2 vruty 2,5x25

Stavební výkres 
modelu Janek ve 
skutečné velikosti 
(jeden list formátu 
A1) a s úplným 
stavebním návodem 
vyjde pod čislem 
132 v základní řadě 
plánků Modelář

Název: Janek
Konstrukce: ' Václav Jiránek
Typ: Soutěžní kluzák kategorie A3
Rozpětí: 940 mm
Délka: 720 mm
Hmotnost: 150 g
Křidlo:

plocha: 9,88 dm2
profil: Benedek 7406f
hlavní materiál:

balsa, smrk (borovice)
Ocasní plochy

plocha VOP: 2,10 dm2
profil vlastní
hlavni materiál: balsa

Trup
hlavní materiál: smrk, překližka,

balsa
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■ Několika poznámkami se vracím 
k letošnímu přeboru ČSR v kategorii 
F3A v Hradci Králové a k celostátní 
klasifikační soutěži stejné kategorie, 
která se konala v Krnově. Poprvé se 
létala nová sestava obratů FAI a po

těšitelné bylo, že ji většina účastníků zvládla 
a že je podle názoru závodníků i bodovačů 
vyváženější a zajímavější než sestava před
cházející.

Méně potěšitelná byla skutečnost, že cel
ková sportovní úroveň přeboru CSR z hledis
ka kvality či přesnosti pilotáže byla vyšší než 
na CKS. Způsobila to neúčast V. Chvátala ml. 
a L. Weisbroda (2. a 3. na přeboru ČSR), 
kteří se museli jako vojáci zúčastnit armád
ního přeboru, a neúčast dlouholetých opor 
slovenské reprezentace Jozefa Cerhy (opa
kovaně havaroval s modelem při tréninku) 
a Ivana Dúbravce, který se s ohledem na jiné 
funkce již nemůže věnovat aktivnímu létáni.

Z organizačního hlediska byly obě soutěže 
velmi dobře připraveny a pořadatelům 
v Hradci Králové i v Krnově touto cestou ještě 
jednou děkuji.

Co naznačily obé tyto soutěže pro budoucí 
rozvoj kategorie F3A? Především sku
tečnost, že akrobatické RC modely jsou stále 
z hlediska technické náročnosti jednou z nej- 
složitějšlch kategorii, že vyžaduji především 
spolehlivé a přesné RC soupravy a také spo
lehlivé, výkonné a tiché motory. Úmyslně se 
zmiňuji o hlučnosti motorů, protože zatím ji 
u nás neměříme, ale řada soutěžících by se 
s předepsaným limitem těžko vyrovnávala. 
Další důležitou podmínkou úspěchu v kate
gorii F3A jsou tréninková pile a možnosti 
tréninku. V tomto směru lze pochválit přede
vším Libora Weissbroda, který udělal velký 
krok dopředu a zcela po zásluze se dostal na 
třetí příčku přeboru ČSR. Pokud jsem v tom 
chváleni, patři jistě i slova chvály na adresu 
staronového přeborníka ČSR i mistra ČSSR 
Vildu Volfa ml., který vedle již tradičně pil
ného a soustavného tréninku zvládl výborně 
i maturitu a zkoušky na vysokou školu (kam 
byl přijat). Musím pochválit I Vildu Volfa se
niora, který pfro svého syna vytváří ty nejlepšl 
pracovní, tréninkové, technické a rodinné 
podmínky.

Ze scény postupně zmizely velmi rozšířené 
modely Sultan 5; úspěšné modely jsou nyní 
zpravidla větší a pomalejší. Představiteli této 
nové školy jsou modely Joker a Challenger, 
dobře létá i Weisbrodův Alien, který však bu
de potřebovat ještě drobná doladěni.

Nejčastěji používanou pohonnou jednot
kou byl motor Webra Champion LS, který se 
zdá být (pokud je opatřen palivovým čerpad
lem a vrtulí s velkým stoupáním) nejoptimál- 
nějšlm řešením. Na druhé straně VI. Chvátal 
st. létal na svém Supra Fly s motorem Moki, 
který má naběháno přes 400 hodin. Létal 
dobře, především proto, že jeho model není 
těžký.

Přes technickou náročnost se v kategorii 
F3A stále objevuji nové tváře. Takže je ško
da, že se mezinárodní soutěž v Bratislavě létá 
jen jednou za dva roky. Ta pro nás totiž vždy 
byla a je bohužel jediným okénkem do světa 
špičkové akrobacie. Uvidíme, jak na n( naši 
nejlepšl obstoji napřesrok.

Ing. Jiří HAVEL

V
O řízení 
rádiem

AERODYNAMIKA  
MODELŮ LETADEL, 
KALKULAČKY A POČÍTAČE
Dipl. tech. M. Musil

III. Výpočet
Po uvedení některých základních podkla

dů v MO 2 a 3/1988 se dostáváme 
k vlastnímu výpočtu výkonů modelů. Vy
cházíme ze základních rovnic, uvedených ve 
vývojovém diagramu. Postup výpočtu je 
zřetelný z tabulky, kterou můžeme postupně 
vyplňovat výpočtem na obyčejné kalkulačce 
nebo snadněji a značně rychleji na progra
movatelné kalkulačce.- Mezi modeláři se 
začínají rozšiřovat i minipočítače různých 
značek, které se vesměs programuji v jazyku 
BASIC. Tento jazyk se však u různých značek 
v podrobnostech liší, není tedy úplně jednot
ný. Proto ti, kteří mají jiný počítač než ZX 
Spectrum, si možná budou muset program 
upravit.

Výpočet určený pro kalkulačku je poněkud 
zjednodušen, pasivní odpory a odpor vodo
rovné ocasní plochy jsou pokládány za 
konstantní v celém rozsahu úhlů náběhu, tj. 
pro všechny hodnoty součinitele vztlaku Cy. 
To se týká především trupu, jehož odpor ve 
skutečnosti s úhlem náběhu roste. V progra
mu pro počítač odpor trupu s úhlem náběhu 
stoupá podle paraboly. Velikost kroku Δ Cy 
se voli obvykle Δ Cy = 0,1, v oblasti blízké 
Cymax je to však krok dosti velký a je vhodné 
volit Cy = 0,05 právě tak jako při vysokých 
rychlostech, tj. při Cy menším nežCy =0,2.

Pokud použijete kalkulačku, která má větší 
počet programovatelných kroků (například 
TI-59), můžete program rozšířit, pasivní 
odpory rozdělit a odpor trupu vyjádřit pod
programem, jako je to v programu pro 
počítač. Také je možné oba uvedené progra
my — výpočet poláry a rychlostní poláry 
— sloučit do jednoho programu. Nemusí to 
být však vždy výhodné.

Pokud byste chtěli studovat vliv různých 
pasivních odporů na výkony, např. velikosti 
a různé druhy VOP, různé trupy atp., je 
výhodné skončit základní výpočet křídlem 
a pro celý model napsat nový, samostatný 
program s podrobně rozdělenými jednotli
vými pasivními odpory. Čím podrobněji roz
dělíte výpočet, tlm přesnější bude výsledek. 
V některých případech však narazíte na
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nedostatek měřených podkladů, zvláště 
v oblasti kritického Reynoldsova čísla.

Pro přiklad výpočtu výkonů byl vybrán RC 
větroň Sága, který je odvozen z oblíbené 
dvoumetrovky Sagitta 600 (viz plánek 
Zdeňka Bedřicha V MO 2/1982). Použitý 
model je na plánku, z něhož je zřejmý tvar 
a hlavni rozměry. Profil křidla je ve střední 
obdélníkové části E205, který v lichoběžníko
vých částech přechází do profilu E205 tlusté
ho 8,5 %. Vzepětl křídla je 3° (spodní strana). 
Křidélka jsou spřažena se směrovkou. Křidlo 
má torzní skřfň, páskovaná žebra, potah je 
nažehlovaci fólii z NDR. Model dobře létá a je 
velmi obratný.

Program pro mikropočítač v jazyku BASIC 
sestavil a vyzkoušel Vládo Pekár. Program je 
původně určen pro počítač ZX Spectrum 
a na něm byl také odladěn. Je jednoduchý 
a má sloužit jako základ výpočtu poláry 
modelu, vztlakové čáry a rychlostní poláry. 
Je možné jej rozšířit například o nakresleni 
poláry a rychlostní poláry, případně upravit 
podle účelu, kterému má sloužit.

Popis programu: ftádky 10 až 135 — vstup 
dat, řádky 140 až 330 tělo programu, řádky 
340 až 450 výstup dat.

Postup výpočtu: Základ tvoři cyklus uzav-

Program

Tabulka (dole)

řený řádky 160 a 330, ve kterém se 
postupně zvyšuje Cy od 0 do Cymax po 
jedné desetině. Vypočte se rychlost letu V, 
Reynoldsovo číslo pro střední aerodynamic
kou tětivu R(i) (řádek 190) a pro koncovou 
hloubku Rek (řádek 200). Při poklesu Rek 
pod kritické Reynoldsovo číslo Rekrit se 
vytiskne upozorněni (řádek 210). Vypočte se 
indukovaný odpor křidla Cxi (řádek 200). 
Dále je třeba zadat profilový odpor Cxp pro 
daný součinitel vztlaku Cy (řádky 230 až 250). 
Vypočítá se sklon vztlakové čáry Cya (řádek 
253) a úhel náběhu a(i) (řádek 260). 
V závislosti na úhlu náběhu se vypočte odpor 
trupu Cxtr (řádek 270 a 280) a všechny

10 DIM a( 20): DIM r(2 0 ): DIM c(20): 
DIM v (20): DIM w(20): DIM e<20>

98 REM VSTUP DAT
ÍOO INPUT "ZADED" » , " GCkg] =",G,"S [ * A2]

= , |S |"tae  Cm] =“ , tae , "tk  Cm] = " ,tk , "lambda ="»
lambda»"delta = " , de lta

110 PRINT "VSTUPNÍ DATA": PRINT "G Ckg] =". 
G *"S tmA21 = " »S»"taeC m 1 = ",ta e , "tk  Cm] 
tk»"lambda = "»1ambda, "de 11a = " ,de lta

= * ·

120 INPUT "ZADEd", , "  Cymax = "»Cymax, "Rekrit = ",
R e k r it»"Cxtrup = " ,Cxtrup,"A =",A,AlfaO Co] ="»
AlfaO»"cyap = " ,cyap»"Cxd =",Cxd,"Cxt =" Cx t

130 PRINT "Cymax = "»Cymax»"Rek r i t  = ",R ekrit, 
"Cxtrup = ",Cxtrup,"A =",A,"A lfaO  Co] = " , 
AlfaO,"cyap =",cyap,"Cxd =",Cxd,"Cxt =", Cx t

135 PRINT : PRINT ■POLARA PROFILU:"
139 REM PROGRAM
1*0 LET Cy=0
150 LET ι=0
160 LET Cy=Cy+.1
170 LET i= i* l
180 LET V=**SQR (G/S/Cy)
190 LET R< i>=70000*v*tae
200 LET Rek=70000*v*tk
210 IF Rek<Rek r i t  THEN PRINT : PRINT : PRINT 

"□SI POD Rekri -  ZVĚTŠI tk NEBO SNIZ Rekrit
(ZMĚNOU PROFILU) NEBO ZVĚTŠI G/S"

220 LET Cxi=Cy*Cy/PI/lambda* (1+delta)
230 PRINT "Cy = " ;Cy" " ;
2*0 INPUT "Cxp = " ;Cxp
250 PRINT "Cxp =" ;Cxp
253 LET Cya=cyap/(1+57.3/PI/lambda*cyap)
260 LET a ( i )=cy/cya+alfaO
270 LET k=l+A*(Cy/Cya)Λ2
280 LET Cxtr=Cxtrup*k
290 LET Cx=Cxi+Cxp+Cxt+Cxd+Cxtr
300 LET E< i)=Cy/Cx
310 LET V (i >=V
320 LET w(i >=V/E(i >
330 IF Cy<Cymax THEN GO TO 160
335 REM
336 REM VYSTUPY
3*0 PRINT " cy a lfa  Re": PRINT

350 FOR 3=1 TO i
360 PRINT i/10;TAB 6;a(j)iTAB 18 ;r(j>
370 NEXT j
380 PRINT " cy v U": PRINT

390 FOR 3=1 TO i
<♦00 PRINT 3/10;TAB 6 ; v ( j ) i  TAB 18;w<j>
<♦10 NEXT 3
<♦20 PRINT " cy E": PRINT

<♦30 FOR 3=1 TO i
<♦<♦0 PRINT 3/IO;TAB B;e( 3 >
<♦50 NEXT 3
<♦60 STOP

odpory se sečtou (řádek 290). Urči se 
klouzavost E(i), rychlost V(l) a klesacl rych
lost W(i) (řádky 300 až 320). Na závěr se 
vytisknou tabulky vypočtených hodnot.

Význam vstupních proměnných:

G [kg]
S [m?] 
tae [m] 
tk [m]

λ (lambda) 
Δ (delta)

hmotnost modelu 
plocha křidla
střední aerodynamická tětiva 
hloubka koncového profilu 
křidla
štíhlost křidla
korekční koeficient indukova- 1^. 
něho odporu ^

C y 0 , 1

V  m / e 2 0 , 4 1

R e t  e t r 2 8 1 6 8 2

C x p r o f 0 , 0 1 1 4

C x i 0 , 0 0 0 3

C x k r 0 , 0 1 8 7

C x p a s

C x m o d e l 0 , 0 2 7 0

E 3 , 7 0

C < < 5 , 5 7

0 , 2 O ω

1 4 , 4 3 1 1 , 7 8

1 9 9 1 7 9 1 8 2 8 2 9

0 , 0 1 0 8 0 , 0 1 1 2

0 , 0 0 1 3 0 , 0 0 2 9

0 , 0 1 7 1 0 , 0 1 9 1

0 , 0 2 7 4 0 , 0 2 9 4

7 , 3 0 1 0 , 2 0

1 , 9 8 1 , 1 5

0 , 4 0 , 5

1 0 , 2 0 9 , 1 3

1 4 0 8 4 1 1 2 5 9 7 2

0 , 0 1 2 0 0 , 0 1 3 0

0 , 0 0 5 2 0 , 0 0 8 1

0 , 0 2 2 2 0 , 0 2 8 1

0 , 0 1 0 3

0 , 0 3 2 5 0 , 0 3 8 4

1 2 , 3 1 1 3 , 7 4

0 , 8 3 0 , 8 8

0 , 8 0 , 7

8 , 3 3 7 , 7 1

1 1 4 9 9 8 1 0 8 4 8 5

0 , 0 1 4 0 0 , 0 1 5 2

0 , 0 1 1 7 0 , 0 1 5 9

0 , 0 3 0 8 0 , 0 3 8 1

0 , 0 4 1 0 0 , 0 4 8 4

1 4 , 8 3 1 5 , 0 8

0 , 5 7 0 , 5 1

GOO

0 , 9

7,21 8 , 8 0

9 9 5 8 9 9 3 8 9 8

0 , 0 1 8 5 0 , 0 2 0 0

0 , 0 2 0 7 0 , 0 2 8 2

0 , 0 4 2 2 0 , 0 5 1 3

0 , 0 5 2 5 0 , 0 8 1 5

1 5 , 2 3 1 4 , 8 3

0 , 4 7 3 0 , 4 8 5

0 , 9 5 1 , 0

8 , 8 2 8 , 4 5

9 1 3 9 0 8 9 0 7 5

0 , 0 2 4 0 0 , 0 3 5 0

0 , 0 2 9 2 0 , 0 3 2 4

0 , 0 5 8 3 0 , 0 7 2 4

0 , 0 8 8 8 0 , 0 8 2 7

1 3 , B 5 1 2 , 0 9

0 , 4 7 8 0 , 5 3 4
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► Cymax

Rekrit

Cxtrup

A

Cyap
Cxd

Cxt

součinitel maximálního vztla
ku profilu
kritické Raynoldsovo číslo 
profilu
součinitel odporu trupu pro 
nulový úhel náběhu trupu 
koeficient charakterizující tvar 
průřezu trupu Cxtr - Cxtrup 
(a = 0) (1 +AoJ trup) (kruhový 
průřez A =0,014, hranatý 
A =0,021)
sklon vztlakové čáry profilu 
součinitel odporu — nedoko
nalost profilu a spáry 
součinitel odporu ocasních 
ploch

Výpočet na programovatelné kalkulačce 
(Calcul PRS98)

Polára křidla a modelu
MODE 0 INV ON/C 16 X [(X)] = RCL 1 = 
ν' HLT X 69 000 X RCL 2 = HLT [(X)] + (RCL 
1X ! -m i  RCL 3 X RCL 4 ) HLT + ((X)] = HLT 
+ [(X)] = MODE 1

Přiklad výpočtu

VSTUPNÍ DAT«
G C kg ] = t 
S Cm-EJ = 0.3BA 
tae CM] = 0 .193 
tk  Cm] = O. Ib 
lambda = 10,3 
d e lta  = .05 
Cymax = 1 
R e k rit = 60000 
Cxtrup = .0025 
A = .016
AlfaO Col = -3 .5
cyap = 0.1015
C x d = .,005
Cxt 0031

POLARA PROFILU
Cy=0. 1 Cxp=.0116
Cy=0-2 Cxp=.Ol
Cy=0 -3 Cxp=.0107
Cy=0 -4 C x p = . 0116
Cy=0 .5 Cxp=.0126
Cy=0.6 Cxp=.0136
Cy=0 .7 Cxp=.0146
Cy=0 .8 Cxp=.0156
Cy=0 .9 Cxp=.0176
Cy=l Cxp=.023

Cy a lfa Re

O. 1 -2 -3376991 275771.72
0-2 -1 .1753983 195000.05
0.3 013097406 159215-88
0-4 1. 1492035 137885-86
0-5 2. 3115043 123328.86
0.6 3- 4736052 112583.33
0-7 4. 6361061 104231.91
Ο.Θ 5. 7964069 97500-027
0.9 6. 9607076 91923.907
1 8. 1230086 67206.675

cy v w

0. 1 20.412415 4.6102016
0.2 14.433757 1.5978966
0.3 11.785113 0.97296117
0.4 10.206207 0.72373567
0.5 9.1237093 0.59942699
0.6 8.3333333 0.52876267
0.7 7.7151675 0.46562269
0.8 7.2166764 0.45679607
0.9 6.8041362 0.44913309
1 6.4549722 0.46558624
cy E

0. 1 4.427662
0.2 9.0329616
0-3 12.112624
0.4 14.10212
0-5 15.229009
0.6 15.760362
0.7 15.880624
0.8 15.730035
0.9 15.149492
1 13.864182

Paměti
Cy STO 1
ts [m] STO 2
λ STO 3
(1 + 5) STO 4

Postup
RUN1 vložit G/S [kg/m2]
RUN1 výsledek V [m/s]
RUN1 výsledek Re
RUN1 vložit Cxprof
RUN1 výsledek Cxi
RUN1 vložit Cxpaskř
RUN1 výsledek Cxkřldla
RUN1 vložit součet Cxpas
RUN1 výsledek Cxmodel

Rychlostní polára
MODE 0 INV ON/C 16 X RCL 2 + RCL 1 = 
ý HLT STO 3 RCL 1 + [(X)] = HLT 1/XX RCL 3 
= MODE 1

Paměti
Cy
G/S [kg/m2] 
Postup
RUN1
RUN1
RUN1
RUN1

STO 1 
STO 2

výsledek V [m/s] 
vložit Cxmodel 
výsledek Cy/Cx = E 
výsledek Vy [m/s]

G = 1,000 kg
S = 0,384 m2
λ = 10,3
tstf = 0,20
G/S = 2,604 kg/m 2
(1 + δ) = 1,05
Cxtrup = 0,0022 "v
Cxop = 0,0031 >0,0103 = Cxpas
Cxinterf = 0,0050 j
hodnoty vztaženy na plochu křidla

Zkušenosti 
s Trenérem

Rozhodl jsem se vám napsat o svých 
zkušenostech s modelem Trenér ze 
stavebnice Modela. Stavba byla usnad
něna předpracovanými díly i velmi 
dobře a přehledně psaným návodem, 
ve kterém nebyla žádná hluchá místa. 
Trup jsem nabarvil bílým tixotropním 
emailem, křídlo a ocasní plochy jsou 
polepeny obarvenou Mikalentou 
a opatřeny ochranným nátěrem. Model 
jsem stavěl s křidélky z plné balsy tl. 
7 mm o hloubce 25 mm. V křídle jsem 
závěsy upevnil do balsy tl. 5. Vzepětí je 
20 mm. Náhon křidélek je pákami Mo
dela M2, střed křídla je jinak stavěn 
přesně podle návodu. Servo je v místě 
největší tloušťky profilu. Do trupu jsou 
vypilovány pouze zářezy, v kterých se 
páky pohybují. Dosedací plocha pro 
křídlo je proti pronikání oleje utěsněna 
Lukoprenem S-9780, který se jeví lepší 
než olejem nasáklý molitan.

Model je poháněn motorem MVMS 
3,5 cm3 s originálním tlumičem. Při 
létání to však stále nebylo ono. Zkoušel 
jsem různé vrtule, svíčky, karburátory 
i složení paliva. Nakonec jsem do 
tlumiče pod výstupní trubkou vyvrtal 
otvor o průměru 3 mm. Hluk se ne
zvětšil, zato motor ožil a létání 
s Trenérem se stalo opravdovým požit
kem.

Pro další zlepšení vlastností by bylo 
dobré zmenšit úhel náběhu křídla na 0° 
— nyní je asi +2° a zmenšit mohutnost 
vodorovné ocasní plochy, která je nyní 
0,615, na hodnotu blízkou 0,5.

Ing. Jaroslav Junek

Nová kniha

Útlou knížku Dipl. Ing. Martina Lichte 
Nurflůgelmodelle — Grundlagen fůr Entwick- 
lung und Einsatz (Samokřídla — podklady 
pro vývoj a stavbu) vydalo jako jeden 
z jedenácti titulů svojí modelářské řady 
nakladatelství Verlag fůr Technik und Hand- 
werk BrhbH, Baden-Baden, NSR.

První věcí, která mě na spisku zaujala, je 
citová závislost autora na zpracovávané 
tematice, která je organicky propojená 
s informovanosti a schopností sdělovat fakta 
vědychtivému publiku, na němž neni vyžado
váno autoru rovnocenné vzdělání. Na druhé 
straně ing. Lichte svého partnera v dialogu 
nešetři; provokuje, nutí ho myslet, volí vhod
ný jazyk pro rozhovor s pokročilým modelá
řem. Je sympatické, jak je zde ze zcela 
věcného textu, zestručněného na nezbytné 
minimum, cítit autorova žádoucí zaujatost 
a někdy i těžko polykané vykřičníky. Zelená 
knížka má následující kapitoly:
■  Povšechně o nervech, samokřídlech 
a přírodě. Stručná úvodní staf s připomenu
tím historie a citováním současnosti.
■ Bezocasý letoun nebo samokřldlo? Pokus
0 definici.
■ Bezocasé letouny. Co je to stabilní profil (u 
nás se častěji používá termín autostabilní), 
troška teorie a vzorců, řízení, pohon atp.
■ Samokřídla. Rozdíly vůči bezocasým le
tounům, jako přiklad jsou uváděna velká 
Hortenova samokřídla.
■ Teoretické porovnání výkonů ocasníků 
a bezocasníků
■ Pokyny pro vzlet modelu z ruky i vlekem.
■ Osvědčené stavebnice pro začátek 
— Geier a Galaxy od firmy Robbe, Tucan od 
firmy Topp.

Srozumitelně formulované principy jsou 
zde aplikovány pouze na RC modely, tedy na 
letouny s plošným zatížením přibližně mezi 
20 až 60 g/dm 2. To je při nedostatku 
„bezocasé" literatury škoda, protože chybí 
samokřídla létající s menším plošným zatíže
ním (větroně 12 až 13 g/dm2, motorová asi 20 
g/dm2

Uvedenou mezeru pro mě zaplňují publi
kace Nurflůgelmodelle — Grundlagen zum 
Entwurf und Bau Hanse Ruggabera (vyšla 
v Lipsku u Scháfera snad začátkem války) 
a příručka Latajace skrzydla F1A od J. 
Kapkowskeho (WKL Warszawa 1981). Na 
tomto místě si neodpustím připomenout 
krásnou knížku Josefa Hoška Bezocasá 
letadla — směrnice pro stavbu modelů, která 
vyšla péčí české grafické unie A.S. v Praze 
1936. Hoškova knížka obsahuje nejen histo
rii, odkazy na přírodu, principy, výpočty, 
plánky, ale i moudře předvídá a způsobem 
autorovy argumentace zasahuje až do oblasti 
poezie. Proto je poprávu vyhledávána
1 nespecializovanými sběrateli a nepůjčuje 
se.

Neobšlrné fundované stati o samokřídlech 
známe i z knih Našeho vojska: ing. Hořejšího 
(1957), ing. Hořeního a J. Lněničky (1977), M. 
Musila (1978). Bylo by tedy dobře, kdyby se 
mezi naše modeláře dostal rozsáhlejší záživ- 
ný „paperback" Nurflůgelmodelle — grund
lagen fůr Entwicklung und Einsatz, zvláště 
teď, v období kdy zájem o samokřídla ve 
světě roste.

Knížka formátu A4 má 78 stran, řadu 
kreseb, několik fotografií a stojí 14,80 DM.

Jan Spálený

14 MODELÁŘ ■ 9/1988 · 270



Srovnání pásem 27,12 MHz 
a 40,68 MHz z hlediska rušení

S úmyslem postavit si novou soupravu pro 
dálkové ovládáni se vynořila i otázka, pro 
které ze dvou u nás povolených kmitočto
vých pásem se rozhodnout. Na první pohled 
se zdá být výhodnější „sedmadvacítka" se 
svými dvanácti „čistě modelářskými" kanály 
oproti čtyřem na „čtyřicítce". To může hrát 
důležitou roli všude tam, kde je žádoucí 
možnost současného provozu několika RC 
modelů. Avšak prvořadým požadavkem je co 
největší odolnost proti rušeni. Tady ovšem 
— kromě technické koncepce.a spolehlivosti 
použité RC soupravy — má značný význam 
i intenzita a četnost rušících signálů, vyskytu
jících se v používaném kmitočtovém pásmu. 
Na některé otázky týkající se této problemati
ky dává odpověď dnes již značně propraco
vaná teorie šíření rádiových vln. Považuji 
proto za vhodné některé elementární poučky 
na tomto místě zopakovat. (Poněkud po
drobnější poučení najde zájemce v článcích 
uvedených na konci.)

Rušící signály v obou pásmech mohou 
dospět na anténu našeho modelu buď 
povrchovou,nebo prostorovou vlnou.

Povrchové vlny se šíří nejkratším směrem 
podél zemského povrchu, který má na ně 
značný vliv. Proto je povrchová vlna značně 
tlumena a její dosah omezen na několik 
kilometrů (obr. 1). Jde tedy o místní rušení. 
To rušení může nastat kdykoliv, pokud 
v blízkosti pracuje vysilač dostatečného 
výkonu na námi používaném nebo více či 
méně blízkém kmitočtu. V praxi může jít 
v pásmu 27,12 MHz o občanské radiostanice, 
průmyslové a lékařské přístroje a vysílače 
některých služeb. V pásmu 40,68 MHz 
pracují údajně některá signalizační a ovláda
cí zařízení, avšak kdysi modeláři obávané 
vozy rychlé zdravotnické pomoci a jiné 
mobilní služby používají nyní zařízení pracu
jící na vyšších kmitočtech. Vydatné místní 
rušení na obou pásmech může pocházet i od 
vysílačů některých vojenských zařízení.

Prostorové vlny jsou vyzařovány zdrojem 
pod většími úhly vzhledem k povrchu země. 
Za určitých okolností se odrážejí od ionizova
ných vrstev vzduchu (ionosféry), nacháze
jících se ve velké výšce nad zemí, a poměrně 
málo zeslabeny dopadají zpět na zemský 
povrch, a to ve značných vzdálenostech od 
vysílače (obr. 2). Jde tedy o rušení dálkové.

Tento typ rušení, pravděpodobně nejvíce 
ohrožující spolehlivost modelářského RC 
provozu, je umožňován téměř výhradně 
ionosférlckou vrstvou Es, nazývanou také

Obr. 1 POVRCHOVÁ VLNA
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mimořádnou nebo sporadickou. Ta se obje
vuje ve výšce kolem 100 km nad zemí na 
omezenou dobu (sekundy až hodiny) 
a v omezeném prostoru (obr. 2). Pro praxi si 
budeme pamatovat:
■ Vyskytuje se přibližně od začátku května 
do konce srpna s maximem v červnu 
a červenci, kdy ji lze zjistit téměř denně. Od 
září do dubna téměř neruší.
■ Během dne mívá tři maxima: po východu 
slunce, kolem poledne a nejvýraznéjšl 
v pozdním odpoledni.
■ Výskyt této vrstvy se několik dní po sobě 
opakuje, načež bývá opět pár dní klid.
■ Tímto rušením bývá méně postiženo pás
mo 40,68 MHz, neboř stupeň ionizace nutný 
k odrazu vln roste s jejich kmitočtem.
■ Z hlediska dálkového rušení neexistují 
letiště rušená a jiná nerušená. Pokud zjistíme 
takový rozdíl, jde určitě o místní rušení.

Dálkové rušení může být však též způso
beno odrazem od ionosférické vrstvy F2, 
která je mnohem výše než vrstva Es. Z tohoto 
důvodu se odražené vlny vracejí k zemi 
v ještě větších vzdálenostech od vysílače, což 
v konečných důsledcích znamená možnost 
rušení ze vzdáleností tisícikilometrových. To 
se však naštěstí týká pouze období asi dvou 
let před a po maximu sluneční činnosti, které 
se opakuje po 11 létech (příští maximum se 
očekává v roce 1992). V těchto obdobích je 
nutné počítat s rušením odrazem od vrstvy 
F2 v pásmu 27,12 MHz, a to v létě hlavně 
odpoledne a k večeru, v zimě kolem poledne. 
Pásmo 40,68 MHz takto rušeno není (nebo 
jen zcela vzácné), neboř stupeň ionizace 
vrstvy F2 nedosahuje ani při maximu slu
neční činnosti hodnot nutných pro odraz 
těchto vln.

Tabulka

27,12 MHz
Počet kontrol- 175 
nich poslechů
Výskyt dálko- 124 (70,8%) 
vého rušení
Výskyt místní- 8 (4,6 %) 
ho rušení

40,68 MHz
175

23 (13,1 %) 

8 (4,6 %)

Z teorie tedy vyplývá, že z hlediska 
dálkového rušení je na tom pásmo 40,68 
MHz znatelně lépe. Umínil jsem si však, že se 
o situaci na obou pásmech přesvědčím 
takříkajíc na vlastní uši. Ke kontrolnímu 
přijímači pro 27,12 MHz (superhet s dvojím 
směšováním) jsem si pořídil další na 40,68 
MHz s řádově stejnou citlivostí. Za anténu 
s celkem slušnou efektivní výškou posloužil 
drát, natažený z okna bytu ve druhém 
poschodí na protější strom. K poslechu bylo 
záměrně zvoleno období s maximem výskytu 
mimořádné vrstvy Es, a tedy s předpokláda
ným nejsilnějším dálkovým rušením. Od 
poloviny června do konce srpna byly třikrát 
až pětkrát denně v různé době postupně 
zapnuty oba přijímače a vždy po dobu asi 
5 až 15 minut „prohlížena" obě pásma. Po 
každém kontrolním poslechu následoval 
zápis o době, kmitočtu, intenzitě a charakte
ru přijatých signálů. Výsledky jsou v tabulce, 
která jasně dokládá, že dálkovým rušením je 
mnohem více postiženo pásmo 27,12 MHz. 
Nutno ovšem dodat, že tabulka nepodchycu- 
je Intenzitu ani množství zachycených ruši
vých signálů při jednotlivých kontrolách. 
V tomto ohledu je opět mnohem horši pásmo 
27,12 MHz, neboř pokud se na 40,68 MHz 
vyskytlo rušení, šlo téměř vždy o ojedinělý 
signál (většinou slabší a s únikem), zatímco 
nižší pásmo bývalo často silnými signály 
doslova zamořeno (jejich počet mnohdy 
nebylo ani možné spočítat!) V tabulce je však 
takováto situace zahrnuta pro obě pásma 
stejně jako jeden výskyt rušení.

Pokud jde o charakter signálů, je zajímavé, 
že ani v jednom případě jsem nezaslechl 
češtinu či slovenštinu. V pásmu 27,12 MHz 
hráli prim Italové s temperamentem jim 
vlastním, dále bylo slyšet angličtinu, němči
nu, francouzštinu atp. Téměř ve všech 
případech šlo o soukromé radiostanice ma
lých výkonů, se kterými jejich majitelé v době 
výskytu vrstvy Es navazují pro zábavu spoje
ní po celé Evropě! (Jak je to s povolovacími 
předpisy v těchto zemích, není autorovi 
známo. Jisté je, že nešlo o radioamatéry, jimž 
je mimo jiné vyhrazeno pásmo o 1 MHz 
výše.)

V pásmu 40,68 MHz šlo spíše o krátkodo
bé relace služebního charakteru, nebo 
o signály neidentifikovatelného původu 
a určení (různé brumy, tóny, „cvrlikání"). To 
platí i o místním rušení na obou pásmech.

Co z uvedeného vyplývá? V období při
bližně od září do dubna jsou obě pásma 
z hlediska dálkového rušení prakticky rovno
cenná. V obdobích kolem maxima sluneční 
činnosti je však nutno v pásmu 27,12 MHz 
počítat s dálkovým rušením po celý rok. Při 
místním rušení není vyloučeno, že v někte
rých oblastech může být více rušeno pásmo 
40,68 MHz.

I když některá rušení vypadají na kontrol
ním přijímači hrozivě, dekodér přijímače 
v modelu si s nimi v řadě případů poradí, 
a tak nedojde k havárii. To platí hlavně 
u systémů používajících kmitočtovou modu
laci a zvláště PCM. Opatrnosti však nikdy 
nezbývá, zvláště když hodláme do mumraje 
v éteru odstartovat s maketou reprezentující 
několik tisíc (korun i hodin).

Jaroslav Nosálek, Olomouc

Literatura:
A. Valášek: O rušeni na modelářských 
pásmech (M,0 5/1983)
J. Nosálek: Rušeni pilotáže RC modelů 
dálkovým šířením rádiových vln (MO 4, 
5/1972)
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KADET 2
je určen pro začínající RC modeláře. Jde o motorizovaný větroň, který 
ale může létat i bez motoru, jako klasický větroň. Vyniká pomalým 
stabilním letem a promine i hrubší chyby v pilotáži. V rukou 
zkušeného pilota však dokáže i základní akrobatické prvky — vývrtku, 
několik přemetů po sobě, ostré pády apod. Po doplněni zařízeni pro 
zastavení motoru se s nim mohou začínajíc! RC modeláři zúčastňovat 
i soutěží RC V2-PM.
K stavbě
(Všechny míry jsou v milimetrech.)

Základ trupu tvoří bočnice z balsy tl. 3, zesílené až za přepážku 6 
překližkou tl. 1 až 1,2 (značeno prázdnými trojúhelníky). Vzadu je trup 
zesílen balsovými podélnlky a příčkami o průřezu 5x5. Protože má 
trup rovnou spodní stranu, můžeme jej celý sestavit na rovné pracov
ní desce. Ke stavbě je vhodné si zhotovit přípravek z malých dře
věných úhelníků, které přišroubujeme nebo přitlučeme na desku po 
obrysu trupu.

Stavbu začneme vyříznutím bočnic a jejich výztuh z překližky, 
balsových podélnlků, příček a čtverců z překližky tl. 1, které vyztužují 
trup v místě bambusových kolíků. Mezi. bočnice nejprve vlepíme 
přepážky 4, 5 a 6. Po zaschnutí lepidla vlepíme přepážky 1, 2 a 3. 
Vsuneme a zalepíme hlavici, kterou zhotovíme z několika kousků 
lipového nebo smrkového dřeva. V zadní části spojíme bočnice 
přepážkou 7 a postupně vlepíme všechny horní a dolní příčky. Po 
zaschnutí trup sejmeme z pracovní desky a přilepíme dno z tvrdé 
balsy tl. 3 až 4, v přední části zesílené překližkou tl. 1. Pokud budeme 
létat bez pomocného motoru, nalepíme na dno trupu k přepážce 5 
výztuhu z překližky tl. 3 pro přišroubováni vlečného háčku. V zadní 
části nezapomeneme vyříznout otvor pro spodní kýl. Z překližky tl. 
1 zhotovíme překryt kabiny, který k trupu přišroubujeme dvěma vruty. 
Zalepíme lože vodorovné ocasní plochy (VOP) z překližky tl. 3. do 
kterého zalepíme matice pro šrouby M4. Než zakryjeme horní část 
trupu, do niž vyřízneme otvor pro kýlovku, zhotovíme táhla ke 
kormidlům. Ta jsou slepena ze dvou borovicových lišt 3x5, 
opatřených koncovkami Modela. Po dohotovení trup přebrousíme 
jemným brusným papírem a třikrát nalakujeme čirým nitrolakem. Po 
každém nátěru brousíme.

Křidlo je dělené; poloviny jsou spojeny ocelovými dráty o průměru 
5, vsunutými do pouzder z papírových trubek. Nejprve zhotovíme 
podle plechových šablon všechna žebra K3 z balsy tl. 2, a středová 
žebra K2 a kořenová žebra K1 z překližky tl. 3. Do nich vyvrtáme 
otvory pro pouzdra a v žebrech K1 ještě otvory pro spojeni křídla 
s pylonem.

Poloviny křídla sestavujeme na rovné pracovní desce, ke které 
nejprve přišpendlíme balsovou náběžnou lištu o průřezu 10x13, 
vybroušenou do přesného tvaru. Vhodné je použit hotovou balsovou 
lištu Modela, kterou mírně upravíme. Dále přišpendlíme spodní tuhý 
potah z balsy (horní a dolní balsový potah a balsová výplň mezi 
středními žebry jsou značeny plnými trojúhelníky), na který jsme 
předem přilepili borovicovou lištu 3x5 hlavního nosníku. Zevnitř 
přilepíme k žebru K1 výztuhu K5. Prostor mezi žebry K1 a K2 
vylepíme balsou tl. 2. Nakonec přilepíme koncové oblouky K4 z balsy 
tl. 10. Celé křidlo brousíme a lakujeme jako trup.

Ocasní plochy. VOP má profil rovné desky a slepíme ji z lišt tl. 5. 
Kormidlo vyřízneme z balsy tl. 5 a obrousíme do klinu. Ke spojení 
použijeme závěsy Modela. Do středu VOP vyvrtáme otvory pro

polyamidové šrouby Modela M4. Kýlovku vyřízneme z balsy tl. 4 až 5. 
Směrovku z téže balsy obrousíme do klinu a připojíme je ke kýlovce 
závěsy Modela. Přechod mezi kýlovkou a trupem je z balsy tl. 4 až 5, 
ostruha je z překližky tl. 3. Ocasní plochy nalakujeme jako předešlé 
díly.

Pylon motoru sestává ze dvou vrstev balsy tl. 7, které slepíme 
a z obou stran polepíme překližkou tl. 1 až 1,2 mm. Vyvrtáme otvory 
pro spojovací dráty a šrouby pro spojení pylonu s křídlem. Výřez 
upravíme podle použitého motoru.

Nádrž použijeme buď hotovou Modela o objemu 35 cm3, nebo ji 
spájíme z konzervového plechu. K pylonu ji v prvém případě 
připevníme páskem plechu a v druhém případě patkami, připájenými 
k nádrži. K upevnění použijeme šrouby M3 s maticemi.

Motor je vhodný jakýkoli o zdvihovém objemu 1,5 cm3. Model je 
dostatečně dimenzován, takže je možné použít i nový motor Modela 
Junior 2.

RC souprava může být jakákoli se dvěma servy. Prototyp létá se 
soupravou Modela 6 AM27 se dvěma servy Acoms. Lze použit 
i jednokanálovou soupravu (například Mars 2), doplněnou elektromo
torem s navíjením nitě. V tom případě je nutné zmenšit plochu 
směrovky a VOP zhotovit v celku.

Potah a povrchová úprava. Model potáhneme Mikalentou nebo 
Viatexem. Křídlo nalakujeme šestkrát čirým napínacím nitrolakem, 
ostatní části třikrát vrchním lesklým nitrolakem. Barevné doplňky 
zhotovíme buď z barevného potahového papíru, nebo je nastříkáme 
barevnými nitroemaily. Proti účinkům paliva celý model natřeme 
syntetickým lakem.

Sestaveni. Ke kormidlm přišroubujeme páky Modela. Kýlovku 
vlepíme do zářezu v horní část trupu; přechod k nl přilepíme natupo. 
Přilepíme ostruhu. VOP přišroubujeme k trupu a připojíme táhla ke 
kormidlům.

Létáni. Předpokladem úspěšného létáni je správná poloha těžiště, 
souměrnost celého modelu a dodrženi úhlu seřízení. Model se ve 
vzduchu chová nezáludně a snese poměrně velké přetažení. Pokud 
budeme létat za silnějšího větru, je vhodné umístit do přídě zátěž. 
Abychom předešli zbytečné havárii modelu, je důležité kontrolovat 
stav baterii a celého RC vybaveni.

J. Plaček, 
LMK Motorlet

CKS F3A
Krnovské letiště Moravskoslezského aero

klubu Svazarmu se stalo 9. a 10. července 
dějištěm celostátní klasifikační soutěže 
v kategorii F3A, kterou z pověření RMo ÚV 
Svazarmu pořádala 2. ZO Svazarmu-mode- 
lářl Krnov.

Na letišti s kouzelným okolím se prezento
valo 22 soutěžících ze 27 přihlášených. 
Soutěž byla zahájena v časných ranních 
hodinách za účasti představitelů veřejného 
a politického života okresu Bruntál, Severo
moravského kraje a města Krnova; delegaci 
vedl RSDr. Václav Reiner, předseda ONV 
a člen POV KSČ Bruntál.

Soutěž byla organizačně dobře připravena 
a jen diky vyspělému kádru pořadatelů, 
pochopeni soutěžících a jejich ukázrrěnosti

bylo možno dodržet časový plán, který byl 
celkem šestkrát narušen silným deštěm 
(neplaceným přivolávačem deště byl Zdeněk 
Vlach — pokaždé, když se objevil na startu, 
padala z nebe voda).

Přes chlad a vlhko si ve dvou soutěžních 
kolech prvního dne zajistil první příčku 
v pořadí junior Vilém Volf z Liberce, jehož 
pozice byla po zisku 1500 a 1471 bodů 
prakticky neotřesitelná. Zato o další místa 
v pořadí se rozpoutal tvrdý boj. V současné 
době je špička kategorie F3A tak široká, že 
mezi dalšími sedmi či osmi modeláři rozho
duje jen psychická kondice, vyrovnanost 
a pohoda. Nárok na „bednu" měli Navrátil, 
Malec, Vlach, Chvátal, Dorazil, Perniš, Kamr- 
la i Jílek. Rozhodnuti přineslo až třetí sou
těžní kolo. Prvenství si pojistil suverénním 
výkonem Vilém Volf, jehož let byl ohodnocen 
1510 body. Jiří Navrátil z Krnova si druhým 
a třetím letem (1324 a 1309 bodů) zajistil

druhé místo. Třetí skončil Jaroslav Malec 
z Českých Budějovic, který přesvědčil o své 
současné velmi dobré formě.

Závěrem lze kladně zhodnotit práci bodo- 
vačů, pořadatelů i patrona, n. p. Karnola 
Krnov. Soutěžící si měli možnost prohléd
nout základnu svazarmovské modelářské 
organizace v Krnově, večer posedět při 
opékání buřtů u ohně a posléze se zúčastnit 
i modelářského leteckého dne, který byl 
uspořádán na závěr této významné soutěže. 
Během něho mohli obdivovat „čtyřtaktem" 
poháněnou maketu CAP-21 Jaroslava Mal
ce, exhibici Viléma Volfa, ukázky výcviku RC 
pilotů v KMS Svazarmu Krnov, elektrolet ing. 
Havla, RC větroně „čisté" i s pomocným 
motorem, sestavu F2B, kterou předvedl 
upoutaný akrobat Stevo Tillinger, a řadu 
dalších modelů od Turbo Máni (cvičný 
motorizovaný větroň) až po volné modely na 
motory C02. j an Cech
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AVIA
B - 4 2 2

Sportovní úspěchy Avií B-122 jsou spjaty především se jmény 
„krále vzduchu" Františka Nováka a pilotů Hubáčka, Širokého, 
Ambruše a Výborného. První vavříny získali na „stodvaadvacítkách" 
v roce 1934 na mezinárodní soutěži ve Vincennes; dařilo se jim 
i v roce 1936 na olympijské soutěži v Berlíně. O rok později na 
leteckém mítinku v Curychu získali v soutěži jednotlivců první, třetí 
a čtvrté místo, v kategorii C první tři místa a zvítězili i ve skupinové 
akrobacii.

V roce 1938 se naši nejlepší piloti připravovali na mezinárodní 
letecké klání ve francouzském St. Germain-en-Laye, jehož vyvrchole
ním měl být očekávaný souboj F. Nováka s německým „esem" von 
Hagenburgem.

Stejně pečlivě jako piloti se na vrcholnou leteckou událost 
připravovali i konstruktéři. V Avii podle požadavků F. Nováka upravili 
dvě B-122 na B-422, v továrním slangu nazývané „stodvaadvacítky 
s prošlápnutým křídlem".

Novákův letoun měl poznávací značku OK-AVC; na záložním OK- 
AVD jej do Francie doprovázel kpt. Truska.

Ačkoliv v soutěži přesvědčivě zvítězil, byl F. Novák za údajné 
překročení stanoveného času penalizován a skončil na druhém místě. 
Nespravedlivému rozhodnutí komise se podrobil, zůstal však morál
ním vítězem, o čemž jej přesvědčila reakce veřejnosti jak na turné po 
Francii, tak přijetí doma.

TECHNICKY POPIS
Avia B-422 byl jednomotorový, jednomístný vyztužený dvouplošník 

smíšené konstrukce s otevřeným pilotním prostorem a pevným 
podvozkem ostruhového typu, určený pro akrobatické létání.

Trup. Jeho základem byla příhradová konstrukce, svařená 
z ocelových trubek; v místech kování pro uchycení křídel, podvozku 
a motorového lože byly spoje nýtované a šroubované. Trubková 
konstrukce byla doplněna dřevěnou tvarovou karosérií, potaženou 
plátnem. Její přední část a hřbet trupu byly kryty zčásti odnímatel- 
nými duralovými panely. Po obou stranách trupu byly stupačky.

Otevřený pilotní prostor s okraji čalouněnými kůží byl chráněn 
trojdílným větrným štítkem. Pilotní sedadlo pro zádový padák bylo 
výškové stavitelné pákou na pravé straně kabiny. Spouštěcí magneto 
Bosch bylo také na pravé straně, vlevo páky ovládání plynu a palivový 
kohout. Palubní deska byla pravděpodobně osazena těmito přístroji: 
1 kompas, 2 výškoměr do 1000 m, 3 výškoměr do 8000 m, 4 ovládání 
palivového čerpadla, 5 palivomér, 6 variometr, 7 zatáčkomér, 8 
sklonoměr, 9 tlakoměr oleje, 10 přepínač magnet, 11 otáčkoměr, 12 
rychloměr. Pedály nožního řízení byly nastavitelné. Výškové kormidlo 
bylo ovládáno soustavou pák, směrovka a křidélka lanky.

Křídla stejného rozpětí i hloubky byla dvounosníková a měla profil 
Clark Y. Jejich konstrukci tvořila dřevěná příhradová žebra, navleče
ná na dřevěné nosníky. Náběžná část až po první nosník měla tuhý 
potah, celek byl potažen plátnem. Mezi sebou byla křídla vyztužena 
rozpěrnými trubkami a dráty. Horní křídlo bylo rozděleno a svedeno 
do trupu, čímž vzniklo charakteristické „prošlápnutf", v jehož 
odtokové části byla držadla pro usnadnění nástupu do kabiny. 
Spodní křídlo bylo u trupu vykrojeno. U trupu na něm byly po obou 
stranách chodníčky z vlnitého plechu, pro vedení letounu po zemi 
byly v okrajových obloucích otvory.

Ocasní plochy se souměrným profilem byly samonosné. Jejich 
celodřevěná konstrukce byla potažena plátnem, stabilizátor částečně 
též dýhou.

Přistávací zařízení tvořil pevný dvoukolový podvozek s lomenou 
osou, opatřený pneumatikami o rozměrech 600x125 mm a tlumiči 
v hlavních vzpěrách podvozku. Pneumatické brzdy kol byly ovládány 
páčkou na řídicí páce, diferencování brzdného účinku bylo spojeno 
s nožním řízením. Neovládané odpružené ostruhové kolo bylo otočné.

Pohonná jednotka. Hvězdicový devítiválcový motor Avia Rk-17 
o zdvihovém objemu 16,72 I a výkonu 309 kW při otáčkách 2020/min 
poháněl pevnou dřevěnou vrtuli o průměru 2600 mm. Motor byl 
spouštěn z vnějšku stlačeným vzduchem. Olejová a dvě palivové 
nádrže byly v trupu za požární přepážkou.

Zbarveni nelze jednoznačně určit. Pravděpodobně byl celý letoun 
nastříkán červenou a krémovou barvou, pouze předek trupu po bílou 
lomenou linku, typové číslo, umístěné pod nápisem Avia (Novákův 
stroj BA 422.2), a linka, lemující bílá písmena poznávací značky, byly 
černé. Červené byly i všechny vzpěry, podvozek, pruh na náběžné 
části spodního křídla a poznávací značka na spodní straně dolního 
křídla. Dřevěná leštěná vrtule měla na koncích hnědé bandáže a na 
náběžných hranách listů mosazné kování.

Technická data a výkony; Délka 7,0 m, rozpětí křídel 8,85 m, 
hloubka křídel 1,35 m, rozpětí VOP 3,2 m, plocha křídel 21,1 mJ; 
hmotnost prázdného letounu 860 kg, vzletová hmotnost 1050 kg; 
nejvyššf rychlost 270 km/h, cestovní rychlost 230 km/h; dostup 
7000 m, dolet 575 km.

Michael Kvétoň
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Vlil. mistrovství SSSR
se uskutečnilo na sklonku loňského roku. 
Poprvé se létalo podle mezinárodních pravi
del, v časových kategoriích tedy na tři starty 
s maximy zvyšovanými v každém kole o 60 s 
a v kategorii bodovacích maket s letovou 
charakteristikou do 250 bodů. Až dosud totiž 
byla na mistrovstvích Sovětského svazu 
uplatňována národní pravidla, podle nichž se 
časové kategorie létaly na pět startů, ale jen 
se základními maximy, a v kategorii S7 mohl 
soutěžící za let teoreticky obdržet až 850 
bodů. Další změnou proti minulým létům 
bylo, že přibyly kategorie S1A, S5C a S8E. 
Mistrovství se zúčastnilo šedesát soutěžících.

V kategoriích S1A létali účastníci převážně 
s jednostupňovými raketami, podobnými 
modelu mistra světa z roku 1985 A. Korjapi- 
na (Modelář 11/1986), menší rozdíly byly 
v jejich délce a především ve tvaru a velikosti 
stabilizátorů. V kategorii S3A se jedenáct 
soutěžících probojovalo do rozlétávání! 
O vítězství V. Korobkova se rozhodlo ve 
druhém rozlétávacím kole. Modely byly ve
směs o délce 220 až 250 mm, zhotovené ze 
sklolaminátu. Rozdíly byly opět především ve 
stabilizátorech. Průměr padáků většiny sou
těžících se pohyboval mezi 560 až 590 mm, 
nicméně například zrovna V. Korobkov pou
žil v posledním startu padák o průměru 1 ml 
Přibylo modelů opatřených determalizáto-

rem; z různých systémů prokázaly největší 
spolehlivost determalizátory s doutnákem 
uloženým v hlavici, který se zapaluje před 
startem. V kategorii S4B postoupilo do 
rozlétávání deset soutěžících. O medailích se 
rozhodlo až ve čtvrtém kole! Modely byly 
vesměs rogalla typu kachna, všechny byly 
opatřeny determalizátory. V kategorii S6A 
rozhodl S. Iljin.o svém vítězství před dalšími 
třemi účastníky rozlétávání již v jeho prvním 
kole. Délka modelů se opět zmenšila, pohy
bovala se mezi 180 až 210 mm, a jejich 
hmotnost bez streameru a motoru většinou 
nepřesahovala 2,5 až 3 g. Streamery by
ly převážně z pokoveného Lavsanu tl. 
24 pm o rozměrech 100x1150 až 
110x1250 mm. Rozdíly se objevily v jejich 
skládání: šíře „varhánků" byla od 5 až 7 mm 
do 30 až 35 mm. Někteří soutěžící měli 
„varhánky" složené šikmo.

V kategorii S5C vedl po bodování
O. Považňuk s dvoustupňovým modelem 
francouzské rakety Eridan, sledovaný J. 
Gaponem s modelem sovětské jednostupňo- 
vé rakety MMR-06. V letové části soutěže si 
však pro vítězství doletěl největší dosaženou 
výškou 604 m A. Martin s dvoustupňovým 
modelem M-100B. Rovněž druhý v ko
nečném hodnoceni A. Poňatov létal s mode
lem tohoto typu; O. Považňuk skončil třetí.

V kategorii S7 překonal mistra světa 
A. Korčagina jak ve statickém, tak letovém 
hodnocení jeho druh ze „sborné" A. Bača. 
Oba létali s modelem Sojuz T, ale ani 
jednomu se nepodařilo zažehnout motor 
posledního stupně svého modelu. Na třetím 
místě skončil O. Považňuk s dvoustupňovým 
modelem Interkosmos, který předvedl i čtyři 
zvláštní efekty.

V kategorii S8E zvítězil mistr světa 
V. Kovalev se svým známým modelem se 
sklápěcíma ušima pro motorový let. Modely 
s tímto systémem použila většina soutě
žících. Ti, kteří létali s modely s pevným, 
nesklopným křídlem, většinou obdrželi za 
některý ze svých startů nulu, protože model 
neudrželi ve stabilním stoupavém letu.

Podle Modělist konatruktor 7/1988 TS

VÝSLEDKY

Kategorie S1A: 1. A. Mifurev 727; 2. V. 
Kočan 651; 3. O. Choroš 609 m 

Kategorie S3A: 1. V. Korobkov; 2. A. 
Domlatžanov; 3. V. Budnikov 

Kategorie S4B: 1. J. Batura; 2. J. Gapon; 3. 
A. Korjapin

Kategorie S5C: 1. A. Martin 1034; 2. A. 
Poňatov 1026; 3. O. Považňuk 1015 b.

Kategorie S6A: 1. S. Iljin; 2. A. Domlatža
nov; 3. V. Budnikov

Kategorie S7: 1. A. Bača; 2. A. Korčagin; 3.
O. Považňuk

Kategorie S8E: 1. V. Kovalev 1051; 2. A. 
Korjapin 1008; 3. V. Baryš 994 s

Hrst
zkušeností
z dílny P. Holuba

■ Padáky z čiré plastikové fólie barvím pro 
jejich lepší viditelnost na obloze barvami ze 
značkovačů Centrofix 1886, jež nejsou 
smývatelné vodou. Nejvhodnějšl jsou výraz
né barvy: černá, červená či modrá. Z hliníko
vého obalu vytáhnu za horní konec plastiko
vé pouzdro a vyjmu z něj náplň. Rozříznu 
papírový kryt a buničitou vložku s barvou 
vložím do lahvičky s dobře těsnicím 
uzávěrem (například od Dětské výživy), napl
něné asi do jedné třetiny lihem, v němž ji za 
občasného protřepání nechám vyluhovat. 
Koncentrace barvy samozřejmě závisí na 
množství použitých náplní a lihu. Na předem 
vyříznutý padák pak barvu nanáším štětcem.

■ Pro usnadnění přesného slícovánl dílů 
křidla klasického raketoplánu v místě lomení 
používám jednoduchý přípravek, který je 
znázorněn na obrázku. Okraj podkladové 
desky, který při broušení vede brusný hranol, 
musí být dokonale rovný. Samotná deska by 
měla mít tloušťku aspoň 20 mm a musí být 
z dostatečně tvrdého dřeva či překližky, aby 
se okraj příliš rychle neobrousil.

■ Přepážky pro redukce a různé příhrady do 
trupů modelů o vnitřním průměru větším než 
30 mm zhotovuji z balsových prkének nebo 
z překližky na vrtačce upnuté do stojanu ze 
soupravy Narex Combi. Polotovary vyříznu 
z patřičného materiálu lupenkovou pilkou, 
přičemž po jejich obvodě ponechám přída
vek 3 až 5 mm na soustružení a broušení, 
a uprostřed provrtám otvory. Na trn ze 
šroubu M5 až M6 potřebné délky navléknu 
kotouč z překližky tl. 2 mm, na něj brusný 
papír, aby se díly při obráběni neprotáčely, 
pak všechny polotovary a opět brusný papír 
a překližkový kotouč. Celek přitáhnu k hlavě 
šroubu dvěma maticemi a trn upnu do

sklíčidla vrtačky. Soustružím „noži" zhotove
nými z ulomených plochých pilníků menších 
rozměrů, jež při práci opírám o posuvnou 
opěrku, která je součástí stojanu. Nakonec 
okraje dílů obrousím brusným papírem zrni
tosti 300 až 360, nalepeným na rovném 
hranolu či prkénku. Je-li to potřebné, zasle
pím otvory po trnu vlepenými balsovými 
„špunty". Stejným způsobem soustružím 
i mezikruží, v takovém případě však všechny 
polotovary I překližkové kotouče slepím 
k sobě, pochopitelně bez vložených brus
ných papírů. Zadní překližkový kotouč musí 
být větší, než je vnitřní průměr mezikruží, 
přední naopak menší. Opracovaná mezikruží 
pak od sebe oddělím ostrým tenkým nožem.

■ Při lepení stabilizátorů na modely s válco
vým nebo kuželovým trupem se mi osvědčil 
kovový L-profil, který zaručuje, že stabilizátor 
přilepím rovně. Jedinou podmínkou je, že 
profil musi být dokonale rovný; jeho délka by 
měla být asi 150 až 200 mm. Na modely 
menších průměrů plně vyhovuje i díl ze 
známé stavebnice Merkur. Profil přiložím po 
délce k trupu rakety a lepený stabilizátor 
srovnám podle jeho hrany.
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ΕΕΕΤΛ
m o d e l p ro  časo vé  
k a te g o rie  p o d le  
nových p ra v id e l

Od příštího roku budou i v Československu 
platit nová pravidla FAI. o nichž psal z.m.s. 
O. Saffek v Modeláři 7/1988 a jejichž přesné 
znénl naleznete v Metodickém listu pro rok 
1989. Zásadní změnou je stanovení minimál
ních rozměrů modelů klasických tříd S1, S2, 
S3, S6 a nově přijatých S9 a S10. Modely 
těchto tříd musejí mlt délku těla — tj. hlavice 
a trupu — nejméně 350 mm a průměr 
alespoň na 50 % této délky nejméně 30 mm.

Názory na tuto změnu mohou být pochopi
telně různé. Nicméně nelze pochybovat
0 tom, že cíle, které raketová podkomise 
CIAM FAI sleduje, totiž omezeni výkonů 
a snazší sledování modelů, by se měly aspoň 
do určité míry splnit. Vedlejším účinkem, 
avšak podle našeho názoru neméně význam
ným, pak s největší pravděpodobnosti bude
1 větší rozmanitost modelů, a to jak tvarová, 
tak technologická.

Jedním z prvních, kdo model podle nových 
pravidel postavili a vyzkoušeli v praxi, byl 
z.m.s. Jiří Táborský. Zhotovil dva exempláře: 
pro kategorie S3A a S6A. Raketa s padákem 
z velmi tenké plastikové fólie o průměru 
900 mm se šestnácti šňůrami dosáhla při 
prvním startu s přispěním termiky času přes 
250 s a nenávratně zmizela v lánu vysokého 
obili. Druhý exemplář se streamerem 
z Mikalenty o rozměrech 110x1200 mm, 
ztuženým lakem s fluorescenčním pigmen
tem, dosahoval v klidném večerním počasí 
časů 90 až 10 s. Oba modely byly poháněny 
motorem MM A2.5-5 a startovaly z prutové 
rampy o délce vedeni asi 90 cm. Modely byly 
dostatečně stabilní a návratové zařfzenl vy- 
metávaly těsně za vrcholem stoupavého letu. 
Zdá se tedy, že při solidním provedeni — oba 
vzorky neměly pečlivější povrchovou úpravu 
ani dokonale sllcované všechny díly — bude 
zpožděni 5 s pro modely podle nových 
pravidel přiměřené, ovšem při dodrženi 
nízké startovní hmotnosti rakety.

POPIS MODELU
Obě části trupu 1, 2 jsou laminovány na 

trnech ze tři vrstev skelné tkaniny o plošné 
hmotnosti 30g/m 2 a pryskyřice E 15. Před 
jejich slepením epoxidovým lepidlem je do 
horní válcové části 1 vlepen ,,rošt" 3 ze tři 
bambusových štěpin o průměru 0,8 až 1 mm. 
Rošt drží návratové zařízeni, aby se vlivem 
zrychleni při startu nepropadlo dolů a ne
změnila se poloha těžiště modelu. Hlavice 4 
byla u prototypů modelu kašírována na 
kopytě z hnědé papírové lepicí pásky a pak 
do nl vlepeno trubkové osazeni 5. Je pocho
pitelně možné ji vytočit z balsy, v tom případě 
lze ovšem doporučit její vydlabáni pro sníže
ni hmotnosti. Pravděpodobně nejvhodnější 
bude hlavice laminovaná do negativní formy. 
Stabilizátory β jsou vybroušeny z tvrdší balsy 
na tl. 1,5 mm a třikrát lakovány čirým 
vrchním lesklým nitrolakem. Každá vrstva 
laku je po zaschnuti přebroušena velmi 
jemným brusným papírem. K trupu jsou 
stabilizátory přilepeny epoxidovým lepidlem. 
Vodítka 7 jsou stočena na kulatině o průměru 
5,5 mm z duralové fólie tl. 0,3 mm. Samozřej
mě mohou být i z papírové lepicí pásky, 
případně může model startovat z dotykové 
rampy. Návratové zařízeni je uchyceno 
z vnějšku modelu na pevné tzv. ševcovské 
niti 8 o průměru 0,8 mm, vlepené do místa 
styku stabilizátoru a trupu kontaktním lepi
dlem. Hmotnost prototypů modelu bez moto
ru a návratového zařízeni byla 6, respektive 
8 9
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PŘEBOR 
ČSR STTP 
LODNÍCH 
MODELÁŘŮ

Žákovský přebor lodních modelářů, ač se 
koná každoročně, se letos málem neusku
tečnil, neboť do poslední chvíle neměl 
pořadatele. Nakonec si na toto poměrně 
velké sousto troufli lodičkáři z Pacova, kteří 
již úspěšně zvládli řadu menších soutěži. Za 
vydatné pomoci patronátních závodů a ve 
spolupráci se složkami NF — především

Josef Kotásek z Hulína již po druhé jízdě 
věděl, že je novým přeborníkem ČSR ve 
třídě F2-Ža

Svazem požární ochrany a českým myslivec
kým svazem v Pacově — uspořádali' 17. až 
19. června přebor, jenž byl na závěr zhodno
cen jako jeden z nejlepšlch za uplynulá léta.

První den se soutěžící po prezentaci 
a ubytování věnovali tréninku; večer převzal 
sbor rozhodčích, vedený J. Lejskem, modely 
a začal je hodnotit. V několika případech 
museli žáci zmenšit příliš vysoké kýly, jeden 
i stožáry, zjevně sloužící jako zaměřovač. 
Potěšitelné bylo, že všechny modely měly 
úplné povinné vybaveni, k čemuž zřejmě 
přispělo jasné znění nových národních pravi
del.

Bodováni modelů třídy F2-Ža skončilo až 
v sobotu ráno pohovorem s autory nejlépe 
hodnocených modelů, během nichž však ne 
všichni prokázali, že model je skutečně jejich 
samostatným dílem.

Po slavnostním zahájeni, jehož se kromě 
dalších čestných hostů zúčastnil tajemník OV 
KSČ v Pelhřimově, začaly první rozjlžďky ve 
třídě EX-Ž. Po čtyřech jízdách bylo zřejmé, 
kdo stane na stupních vítězů; první rozjlžďka 
určila konečné pořad! na medailových mís
tech, ale o čtvrté až deváté místo se tvrdě 
bojovalo mnohem déle.

Modely soutěžících ve třídě F2-Ža byly sice 
většinou pěkně postavené, ale jízdy měly 
nečekané slabou úroveň — z 60 jich bylo jen 
pět bezchybných, což je na přebor ČSR 
velmi málo!

Dopoledne si na trati nejlépe počínal 
domácí K. Štolba (druhý nejlépe hodnocený 
model), ale odpoledne prokázal železné 
nervy loni bronzový J. Kotásek z Hulína. Po 
statickém hodnoceni vedl, roli favorita po
tvrdil I bezchybnou jízdou, a zaslouženě 
zvítězil. V maratónu soutěžních jízd se tak 
ukázalo, že bodový zisk za statické hodnoce
ni dělá v celkovém hodnocení velmi mnoho. 
Snad by stálo za úvahu přidělovat soutěžícím 
více bodů za zručnost prokázanou na trati. 
Mohlo by to přispět k větší atraktivnosti 
soutěži a snad i omezit často diskutovanou 
„spolupráci" tatínků při stavbě modelů.

Odpolední soutěž ve třídě EX-500 probíha
la na klidné hladině rychle a plynule. Výsled-

Na druhém místě skončil ve třídě F2-Ža 
domácí Karel štolba (vpravo)

ky částečně ovlivnila nervozita soutěžících 
a místy mělká voda, ale i tak je zarážející, že 
průměru 100 bodů dosáhla jen vítězka. Dvě 
třetiny modelářů sice splnily limit pro udělení
I. VT, ale protože přeboru by se měli účastnit 
jen ti nejlepší, je průměrný zisk 80 bodů na 
klidné hladině slabým výkonem a pro vedou
cí většiny družstev důvodem k zamyšleni. 
Radost mohou mít instruktoři z Pardubic, 
jejichž svěřenci se umístili v této třídě na 
prvních třech místech.

Divákům se nejvíce líbily dramatické roz- 
jížďky — zvláště boj o druhé a třetí místo 
— z nichž bylo zřejmé, že dobré umístěni 
dívek není v žádném případě projevem 
galantnosti ostatních soutěžících.

Při slavnostním zakončeni přeboru ČSR 
STTP v zasedací místnosti MěNV v Pacově ^  
převzali nejlepšl modeláři diplomy a věcné r

Zkoušečka baterií
Na kvalitě pohonných bate

rií velmi záleží i na žákov
ských soutěžích, zejména ny
ní, když nová pravidla povolu
jí použít jen dvě ploché bate
rie či šest malých monočlán- 
ků. Ploché baterie soutěžící 
vyměňují zpravidla před 
každou soutěží, což mnohdy 
vede k plýtvání. Na druhé 
straně špatné zhodnocení je
jich stavu má většinou za 
následek nepovedenou jízdu. 
Abych rozhodování usnadnil, 
zhotovil jsem jednoduchou 
zkoušečku, jíž měřím napětí 
baterie při odběru 600 mA. 
Pokud při tomto proudu ne
poklesne její napětí pod 4 V, 
považuji ji za dobrou.

Schéma zapojení je na obr.
1. Měřidlem je indikátor úrov
ně z magnetofonu. Podle je
ho typu je třeba upravit hod
notu rezistoru R1. Postupuje
me tak, že na vývody R2 
připojíme stejnosměrný volt
metr. Potom měníme R1 tak 
dlouho, až je ručička indi

kátoru při napětí 4 V právě na 
hranici červeného pole stup
nice a při větším napětí 
v tomto poli.

Rezistor R2 určuje velikost 
zatěžovacího proudu, diody 
D1 a D2 tvoří ochranu indi-

Obr. 1 Obr. 2 ►

kátoru. Součástky jsou při- 
pájeny přímo na měřicí vývo
dy a vývody indikátoru.

Přístroj jsem vestavěl do 
krabičky z polystyrénu tl. 
0,5 mm, slepené Styrofixem 
(obr. 2). Vývody z mosazných 
pájecích drátů o průměru 
3 mm jsou připájeny ke ku- 
prextitové destičce, přilepené 
k horní straně zkoušečky. 
Měděná fólie je mezi vývody 
přerušena přepilováním. 
Rozteč vývodů je zvolena tak, 
aby bylo možné zkoušet ba
terie ještě před odtržením 
ochranné pásky.

A ještě upozornění: Při 
měření je baterie dosti na
máhána, proto by doba 
zkoušení neměla být delší 
než 2 a 3 s.

Ing. Jaroslav Kocman

Použité součástky;

R1 150 k/0,25 W (viz
popis)

R2 15/0,25 W (2 ks spo
jené paralelně)

D1, D2 KA 501
M (viz popis)
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►ceny, a pak si spolu s ostatními účastníky 
soutěže prohlédli diapozitivy jabloneckých 
modelářů ze soutěží a snímky skutečných 
lodí, jež poutavě komentoval ing. Z. Malý.

Na závěrečné poradě ocenili vedoucí kraj
ských družstev úsilí pořadatelů v čele s P. 
Hanzalem, jimž se podařilo nejvyší žákov
skou soutěž připravit na tak vysoké úrovni.

Jediným stínem letošního přeboru byla již 
tradiční neúčast pražských lodičkářů a malý 
zájem pracovníků některých domů pionýrů 
a mládeže, kteří poslali pozdě přihlášky a ne 
vždy předali soutěžícím včas propozice 
a pokyny. Bohužel ani medaile, na něž se děti 
tolik těšily, z ÚDPM JF nepřišly, a jeho 
pracovníci neměli víc času než na vyplacení 
cestovného během polední přestávky.

Ani to však nenarušilo pohodu, v niž celý 
přebor proběhl a v níž se modeláři loučili 
s nadějí, že se příští rok sejdou znovu. Pokud 
se ovšem pro nejvyšší žákovskou soutěž 
najde pořadatel. Nevíte o někom?

Ing. Zdeněk Hanzlík, 
KLM České Budějovice

Výsledky nejlepilch:
Třída EX-500 (63 soutěžících): 1. Irena 
Fajkusová 100: 2. Pavel Stejskal 96,66: 3. 
Marie Boháčově, všichni Pardubice 96,66 b. 
Třída EX-2 (24): 1. Zdeněk Suchý, Náměšť 
nad Oslavou 100: 2. Petr Veselý, Pardubice 
100: 3. Jindřich štauber, ODPM České 
Budějovice 100 b.
Třída F2-Ža (30): 1. Josef Kotásek, Hulín 186:
2. Karel Štolba, Pacov 185: 3. David Jandlk, 
Bublava 181 b.

CHLADICÍ HLAVA
na výkrese je určena pro motor MVVS 6,5. 
Její hlavní předností je, že lze celou sestavu 
snadno demontovat a vyčistit. Funkce

a konstrukce jednotlivých dílů jsou zřejmé 
z výkresu.

Úprava válce motoru, zhotovení chladicí 
hlavy a chladicího kroužku nevyžaduje větši
nou příliš velkou přesnost, neboť díly jsou 
přitahovány na gumové O kroužky.

Po přizpůsobení rozměrů můžeme stejným 
typem chladiče vybavit i jiné motory.

L. Mátl

pro modely lodi kategorie FSR pou
žívám na soutěžích již několik sezón. 
Slouží jako stojan pro uloženi modelu 
před startem; ve skříňce mám nářadí, 
náhradní díly, vysílač, žhavení, 
spouštěč a další nezbytné pomůcky. Do 
skříňky se vejde menší 12V akumu
látor.

Celkové uspořádání je patrné 
z obrázku: rozměry jsou pouze informa
tivní, každý modelář si je může upravit 
podle svých požadavků.

Stojan tvoří dvě tenkostěnné trubky 
o průměru 14 mm, ohnuté do tvaru U, 
na něž jsou podle obrázku navlečeny 
gumové nebo plastikové ochranné ha
dice. Výšku stojanu lze měnit vysou
váním z tělesa skříňky; po zasunutí se 
jeho rozměry zmenší natolik, že nevadí 
při přepravě.

Skříňka je z hliníkového plechu tl. 1,5 
až 2 mm. Díly, s ohyby o šířce 15 mm, 
jsou snýtovány. Výhodné je použití du
tých zatahovacích nýtů s hřeby, jež se

připevňují nýtovacími kleštěmi.
Zásuvky pro nářadí jsou rovněž z hli

níkového plechu. Lze je však zhotovit 
i z desek z plastické hmoty, prodáva
ných v domácích potřebách.

Luboš Runkas
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Srovnávací
soutěž
automodelářů
socialistických
zemí

Pořadatelem vrcholné soutěže automode
lářů socialistických zemí byla letos polská 
branná organizace Liga Obrony Krajů. Sou
těž se uskutečnila ve dnech 23. až 26. června 
na novém automodelářském stadiónu 
v Rudě Slezské nedaleko od Katovic. Areál 
se speciálními tratěmi pro RC automobily, 
kruhem pro upoutané modely automobilů 
a víceúčelovou budovou byl dokončen těsně 
před soutěži. Proto ani domácí závodníci 
neměli možnost si na něm zatrénovat, 
a využít tak výhody domácícho prostředí. 
Architekt umístil areál na kraj sídliště na 
mírný svah. Trať, jak je zřejmé z obrázku, 
byla navržena jako velmi technická 
s možností několika okruhů. Již od počátku 
však bylo zřejmé, že závody zde nebudou 
patřit mezi příjemné: nová neprojetá trať, 
okolí sice zatravněné, ale dosud nezarostlé 
a na písčitém podkladě. Každé vyjetí modelu 
z tratě proto znamenalo znečištění jejího 
povrchu, které se snažili pořadatelé 
průběžně odstraňovat. To ukázal krátký 
oficiální trénink, nikdo však při něm netušil, 
že vše bude ještě složitější.

Po nástupu všech družstev a funkcionářů 
a slavnostním zahájení se v pátek 23. června 
odjela kategorie RC-EB (slalom). Ze 13 
závodníků byl nejlepší junior 
R. Michniaviczus, nový člen družstva SSSR, 
který zajel vynikající čas 22,94 s. Náš jediný 
zástupce v této kategorii, V. Strnad, skončil 
šestý časem 30,57 s. Již v pátek začalo 
z nízkých mraků s malými přestávkami

drobně pršet; déšť pak postupně sílil 
a vydržel až do neděle.

V sobotních rozjížďkách v kategorii RC-V1 
závodnici absolvovali tři rozjížďky, dvě semi
finálové jízdy na 20 minut a půlhodinové 
finále. Do něho z našich postoupil m.s. 
ing. Juraj Hudý a skončil na třetím místě. 
Bylo to však spíš trápení než závodění.
V dešti totiž měli šance jen ti, kteří dokonale 
utěsnili všechno elektrické vybavení v mode
lu a použili vhodné pneumatiky do deště. 
Večer museli téměř všichni zcela rozebrat 
nejen dnes již velmi složité modely, ale 
i přijímače a serva. Všude byla voda, kterou 
bylo třeba důkladně vysušit a připravit se na 
druhý den soutěže. To se protáhlo dlouho 
přes půlnoc.

V neděli hustě pršelo již od rána. V dešti se 
nejdříve odjelo semifinále kategorie RC-ES, 
kde byl nejúspěšnější náš Tibor Landl. Pak 
nastoupili do boje s vodou závodníci 
v kategorii RC-V2. Kdo měl možnost, vyře
zával v pneumatikách drážky. Přímo do finále 
z našich nepostoupil nikdo. Všichni ale 
bojovali ve dvou semifinálových skupinách, 
většina závodníků však modely doslova 
utápěla ve vodě a blátě po obvodu tratě. 
Modely byly téměř neovladatelné! Proto také 
ze skupiny osmi semifinalistů, v níž startoval 
i Mirek Drtina, jen on a sovětský závodník 
jízdu dokončili, a tak automaticky postoupili 
do finále. V něm se opět prosadili závodníci 
NDR, MLR a především opět K. Bereš 
z družstva Polska a mladý A. Tipmann 
z NDR. Téměř všichni finalisté použili spe
ciální bezdušové pneumatiky se šípovými 
drážkami do hluboké vody. Naši závodníci, 
jinak dobře připravení, takové obutí nemají, 
protože v tak těžkých podmínkách u nás 
nejezdíme ani veřejné soutěže.

Finále kategorie RC-ES se vzhledem 
k silnému dešti po poradě jury ani nejelo 
a konečné pořadí bylo určeno podle výsled
ků z kvalifikace.

Při slavnostním zakončení tedy naši závod
níci dvakrát vystoupili na stupně vítězů.
V hodnocení družstev jsme neuspěli, neboť 
se započítávaly i výsledky v kategoriích 
upoutaných modelů, které nejezdíme.

V dosavadní historii srovnávacích soutěží 
automodelářů se ještě nikdy nejezdilo za 
takových podmínek. Přesto pořadatelé sou

těž zvládli společensky i organizačně dobře; 
nasazena byla i výpočetní technika. Organi
zací srovnávací soutěže v roce 1989 je 
pověřeno Rumunsko, v roce 1990 bude řada 
opět na nás. Otázka pořadatele příštího ME 
je však dosud otevřená. To nic nemění na 
potřebě průběžně se připravovat v domácích 
soutěžích a využít i možností družebních 
a recipročních soutěží v socialistických ze
mích.

J. Jabůrek

Výsledky

Kategorie RC-EB: 1. R. Michniewiczus, SSSR 
22,94: 2 D. M. Petrov, BLR 25,59, 3. L. 
Hanga, RSR 25,56 s
Kategorie ES: 1. VI. Strnad, ČSSR; 2. R. 
Michnieviczus; 3. P. Pfeil, NDR 
Kategorie RC-V1: 1. K. Bereš, PLR 68; 2. A. 
Tippman, NDR 67:3. J. Hudý, CSSR 56 okru
hů
Kategorie RC-V2: 1. K. Bereš 72; 2. A. 
Tippman 66; 3. M. Háhn, NDR 65 okruhů 
Družstva celkově: 1. BLR, 2. SSSR, 3. PLR

Grand Prix Varna 1988
Jako každý rok uspořádala Bulharská 

automodelářská federace s modelářským 
klubem ve Varně na přelomu června 
a července soutěž modelů automobilů. Pro
tože je zařazena v modelářském kalendáři 
organizace FEMA, byly vypsány kategorie 
rychlostních upoutaných modelů, a navíc 
také kategorie RC modelů. Startovala čtyř
členná družstva NDR, SSSR, PLR, ČSSR, 
BLR I, BLR II a klubová družstva bulharských 
měst Sopot, Gabrovo a Varna, doplněná 
v soutěžích rychlostních upoutaných modelů 
o družstva Francie a Švýcarska.

Českoslovenští reprezentanti J. Foitů. VI. 
Paleta, M. Stehno a m.s. J. Sosták 
s vedoucím výpravy K. Reischlem letěli do 
Varny přes Sofii. Potíže na cestě (pozdní 
odlet z Prahy, mezipřistánl v Budapešti, 
pozdní přílet do Sofie, odlet až dalším 
letadlem) zavinily, že nás na letišti ve Varné 
nikdo nečekal. Následovala cesta taxíky 
z letiště do nejbližšlho hotelu ve Varně, kde 
jsme bez večeře a bez snídané (veškeré 
peníze padly na zaplacení hotelu) strávili 
první noc. Po středeční návštěvě na česko
slovenském konzulátu ve Varně nás bulharští

pořadatelé odvezli do modelářského klubu 
ve Varně.

Po obědě následovala cesta autobusem 
do 18 km vzdáleného hotelu Moskva na 
Zlatých pískách.

Ve čtvrtek 30. června dopoledne proběhla 
technická přejímka RC modelů a trénink 
rychlostních modelů. Po obědě měl být 
trénink RC modelů, ale pro bouřku, trvající 
téměř tři hodiny, byl odvolán.

V pátek dopoledne bylo slavnostní zaháje
ní soutěže, pro nás o to příjemnější, že nás 
přivítal pracovník SÚV Zvázarmu soudruh 
Kováč. Ještě dopoledne pak byly zahájeny 
soutěže rychlostních modelů a kategorie RC- 
EB. Každý soutěžící mohl obsadit dvě libo
volné kategorie. Této možnosti jsme nevyuži
li a v kategorii RC-EB nás reprezentoval 
pouze M. Stehno z Prahy, který jako jediný 
mohl konkurovat specialistům na slalom. 
Bylo by totiž taktickou chybou tuto kategorii 
obsadit, protože do hodnocení družstev se 
započítávalo šest nejúspěšnějších výsledků 
bez ohledu na kategorie.

V kategorii RC-EB nakonec startovalo 
pouze 10 specialistů. Výsledky byly hodno
ceny už novým způsobem: počítal se čas 
dosažený v nejlepší jízdě, každá chybně 
projetá branka znamenala ztrátu 5 sekund. 
Michal Stehno se s nerovnou trati, na kterou 
byl těsné před soutěží položen nový hrubý 
asfaltový'koberec, vypořádal tím nejlepším 
možným způsobem: časem 28,10 s obsadil 
třetí místo.

Po obědě se jela kategorie RC-E12 (dříve 
RC-ES). Úplně jasná obloha, teplota ve stínu 
36 °C, asfaltová trať v přímořském parku 
s nánosy písku po čtvrteční bouřce, všude

kolem vzrostlé okrasné keře a květiny, které 
ztěžovaly orientaci. Trať, vyznačená pneuma
tikami, byla lemována 15 cm vysokými 
obrubníky a navíc na protilehlé rovince asi 
metr vysokou betonovou zdí. Trať byla pro 
zajištění bezpečnosti diváků oplocena, na 
nebezpečných místech však chyběli nasazo- 
vači. Práce mechaniků byla ztížena absolut
ním zákazem přebíhání okrasných záhonů 
pod pohrůžkou diskvalifikace.

Soutěž, do níž se přihlásilo 13 soutěžících 
včetně čtyř československých reprezentantů, 
pro nás nedopadla dobře. Ještě v tréninku 
zničili svoje modely Fojtů ze Slavičína (zlo
mený šestihran pohonu přední nápravy) 
a Paleta z Trenčína (zlomený závěs zadního 
kola), a tak tíha reprezentace zůstala na J. 
Sostákovi z Ostravy a M. Stehnovi. Na 160 m 
dlouhém okruhu se jely tři kvalifikační roz
jížďky po třech minutách, nejúspěšnějších 
osm soutěžících postupovalo přímo do so
botního finále. Semifinále bylo pro malý 
počet soutěžících zrušeno.

Na prodloužené trati o délce 240 m 
s rovinkou dlouhou asi 56 metrů byly 
zahájeny za účasti 20 soutěžících kvalifikační 
jízdy na třikrát 5 minut v kategorii RC-V2. Pět 
nejlepších z kvalifikace (k naši radosti i Fojtů 
s třetím nejlepším výsledkem) postoupilo 
přímo do sobotního finále. Do semifinále se 
kvalifikovalo dalších osm závodníků, mezi 
nimi i Paleta a Sosták. Michal Stehno odvedl 
kus poctivé práce v roli univerzálního mecha
nika.

V sobotu byla opět teplota hodně přes 
30 °C, a tak dopolední volno jsme všichni 
využili ke koupání a nutnému odpočinku.

Odpolední program začal finálovou jízdou ►
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kategorie RC-E12 bez našeho zastoupení. 
Finále dokončilo po osmi minutách všech 
sedm startujících, přičemž rozdíl mezi prv
ním a třetím místem byl při stejném počtu 
okruhů (32) pouze 6 sekund. Modely byly 
obvyklé, s náhonem na zadní nápravu, 
odpružené pouze pružností materiálů pod
vozkové části. Diferenciál je nutností, stejně 
jako elektronická regulace s minimálními 
ztrátami. Karosérie byly lexanové nebo lami
nátové, motory řady Mabuchi 540, Le Mans, 
Robbe.

V semifinálové jízdě kategorie RC-V2 byli 
mezi osmi závodníky i naši Paleta a Sosták. 
Z vyrovnané a poměrně čisté jízdy na 10 
minut postupovali do finále první tři závod
níci, mezi nimiž byl po 10 minutách rozdíl 
dvou okruhů. Pro Paletu semifinále skončilo 
už ve třetí minutě, kdy musel odstoupit 
z druhého místa s utrženým závěsem před
ního kola po nárazu na betonový obrubník, 
šosták však klidnou a vyrovnanou jízdou 
postoupil do finále.

Vyvrcholeni soutěže byl finálový závod na 
20 minut. Po startu se ustálilo pořadí Hahn 
(NDR), Fojtů, Hering (NDR). Tato trojice si 
utvořila náskok asi půl kola, ostatní ji 
pronásledovali. Jako první však z finále 
odstoupil favorit Háhn, který doplatil na 
nebezpečnou jízdu bulharských závodníků. 
Tím se do vedení dostal náš Fojtů, těsně 
sledován Heringem a bulharským závod
níkem Dinkovem. Po kolizi odstoupil Bulhar 
Dilčev. Do poloviny závodu stále vedl náš 
Fojtů, po tankováni však došlo u jeho modelu 
k zablokování automatické převodovky. Je 
až s podivem, že i přesto dokončil závod na 
pěkném čtvrtém místě. V té době však už 
bezpečně vedl Hering, kterého sledoval 
Dinkov. O další místa byl sváděn tvrdý 
a nelítostný boj. O vzrušení se postaral 
nečistě jezdící Bulhar Minkov, neboť při 
předjíždění s oblibou a s vydatnou pomoci 
druhého bulharského závodníka Mladoňova 
několikrát doslova katapultoval modely 
zbývajících finalistů.

Na celé akci bylo patrné, že jde o soutěž 
FEMA, zaměřenou hlavně na upoutané mo
dely. Organizace soutěží RC modelů v mno
ha případech značně zaskřípala, což bylo 
způsobeno malými zkušenostmi organizáto
rů a rozhodčích. Je prostě nejvyšší čas 
postavit v organizaci FEMA soutěže rychlost
ních a RC modelů na stejnou úroveň.

Výsledky

Kategorie A I (10 soutěžících): 1. z.m.s. I. 
Carski, BLR I 238,473; 2. z.m.s. M. Lesí kov, 
BLR I 231,939; 3. A. Medveděv, SSSR 
230,828 km/h
Kategorie A2(10); 1. z.m.s. M. Nedělčev, BLR 
I 265,057; 2. V. Dorfman, SSSR 258,360; 3. 
m.s. I. Kojanarov, BLR II 235,787 km/h 
Kategorie A3 (8): 1. m.s. C. Petrov, BLR I 
273,224: 2. z.m.s. P. Slavčev, BLR I 270,880;
3. S. Soldatov, SSSR 265,761 km/h 
Kategorie A4 (9): 1. O. Schrobel, Švýcarsko 
313,261; 2. m.s. L. Izvorov, BLR I 311,634; 3. 
S. Cholz, Francie 308,430 km/h 
Kategorie RC-EB (10): 1. z.m.s. D. Petrov, 
BLR II 23,45; 2. H. Gruber, NDR 27,05; 3. M. 
Stehno, CSSR 28,10 s
Kategorie RC-E12 (13): 1. m.s. L. Karajvanov, 
BLR II 32/2,6; 2. H. Gruber, NDR 32/2,8; 3. 
N. Arkadijev, SSSR 32/8,5 okruhů/s; — 9. 
m.s. J. Sosták; 10. M. Stehno; 12. J. Fojtů; 13. 
V. Paleta
Kategorie RC-V2: 1. H. Hering, NDR 71/0,6;
2. m.s. V. Dinkov, Sopot 68/9,7; 3. I. Minkov, 
Sopot 60/20,5; 4. J. Fojtů 59/0; 5. m.s. J. 
Sosták 59/6; 13. V. Paleta 
Soutěž družstev
Rychlostní modely: 1. BLR I 1969; 2. SSSR 
919; 3. Varna 550; 4. BLR I I525; 5. Švýcarsko 
400; 6. Francie 320; 7. PLR 264 b.
RC modely; 1. NDR 1000; 2. BLR II 895; 3. 
Sopot 700; 4. ČSSR 521; 5. SSSR 422; 6. 
Gabrovo 181; 7. PLR 128; 8. Varna 56 b.

Mistr sportu Jiří Šosták, 
AMK SOU Vítkovice

V poslednej době sa aj u nás začína 
rozmáhat kategória RC buggy so spárova
cím motorom v měřítku 1:8. Preto by som 
chcel touto cestou představit buggy, ktorú 
som si upravil z podvozku Special 4WD, 
ktorý je pre túto úpravu vefmi vhodný.

Pri jeho přestavbo som vychádzal z naj- 
novších poznatkov zahraničných firiem. To 
znamená, že nový typ buggy už nemá 
ochranný rám ako klasické modely, ale má 
vpředu pevný nárazník z plastu ohnutý o 180° 
k hornej podlahe. Na zadnej nápravě je 
připevněné přítlačné křídlo a karoséria sa 
používá z lexanu typicky „buggynového" 
tvaru bez jazdca.

Úprava podvozku Special 4WD spočívá 
v tom, že do zadnej nápravy som vložil nové 
trojuholníkové ramená a náboje kolies také 
isté, ako sú v prednej nápravě, len s tým 
rozdielom, že guTové čapy sú pevne prichy- 
tené k žádnému priečniku s možnosfou 
úpravy pre natáčanie aj žádných kolies. 
Zadné kolesá sú poháňané kardanmi 
s křížovými klbmi ako vpředu, len dlhšie 
o 13 mm. Ďalej sú použité 4 tlmiče s vinutými 
pružinami, ktoré umožňujú vačšl zdvih. Nové 
sú tiež gumy o rozmeroch 110x55 mm. 
Poslednou úpravou je ohnutý nárazník 
z tvrdej gumy.

Ostatně časti sú z klasického podvozku 
Special 4WD bez úpravy. To znamená, že 
zadná náprava má čelný diferenciál s dvojko- 
túčovou brzdou. Je úplné krytovaná, takže sa 
do kuželových prevodov, brzdy a ložísk 
nedostane žiadny prach a nečistoty. Predná 
náprava je tiež úplné krytovaná, len namiesto 
diferenciálu sú použité volnobežky.

Zadná náprava je priamo poháňaná od 
motora Mondial cez odstredivú spojku. 
Náhon prednej nápravy je centrálnym karda- 
nom. Obidve nápravy sú uložené medzi 
dolnou a hornou doskou, v střede vystužené 
stojánkami, čo vytvára vermi tuhú a kom- 
paktnú krabicu. Důležité je, že servo 
a přijímač sú chráněné před nárazmi a nádrž 
z bočnej strany kryjú akumulátory. Hmotnost 
kompletnej buggy je 3 kg.

Modelář, ktorý sa špecializuje len na RC 
buggy, může použit namiesto prednej nápra

vy ešte jednu zadnú nápravu. To znamená, 
že dve zadné nápravy otočí vzájomne proti 
sebe, čím dostane buggy s dvorná diferen- 
ciálmi a brzditďnou prednou aj žádnou 
nápravou.

Najváčšou výhodou tohoto podvozku je, že 
za pár minút, jednoduchou výměnou niekto- 
rých dielcov, možno urobit z RC car podvoz
ku RC buggy a naopak! Takže automode- 
lárom jazdiacim RC car nebráni nič v tom, 
aby si nezazávodili aj v kategórii RC buggy.

Preto vážným záujemcom můžem poskyt- 
núf výkresovú dokumentáciu Special 4WD 
86 aj s úpravou na buggy.

Ing. Juraj Hudý, 
Dibrova 6, 

Trenčín

V Žilině
uspořádal 7. července MOK SOUS PS 
veřejnou soutěž RC modelů. Nejůspěšněj- 
šlm účastníkem byl domácí Jozef Šmolka, 
který zvítězil v obou seniorských katego
riích. Kromě něj vystoupili ve slalomu na 
stupně vítězů jeitě žák J. Kavka ze Žiliny 
a junior W. Rúra z Prešova, ve skupinovém 
závodě „elekter“ pak junior P. Peťko 
z Košic.

Súfaže fahačov na autodráhe sa 4. júna 
v OSMT v Rožňave zúčastnilo osem automo- 
delárov z Východoslovenského kraja. Zvífazil 
Pavol Vendrák z MC Košice s modelom SISU 
SR 300 Turbo. V hlavnej pohárovej súfaži 
Peugeot P-205 T, v ktorej Startovalo 15 
modelárov, zvífazil Ladislav Koterba z MAC 
Revúca; ten je po tretorn kole pohára na 
prvom mieste so 44 bodmi. —et—
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mistrovství čssr 
v železničním 
modelářství

se uskutečnilo od 18. do 19, června v nejzápadnejSfm cípu 
Středočeského kraje. Z pověření UV Svazarmu jej uspořádali členové 
ZO Svazarmu — Klub železničních modelářů v Jesenici u Rakovníka. 
Záštitu nad průběhem soutěže převzato vedení a ZV ROH místního

ZáO°mlst?ovské tituly se letos soutěžilo v kategoriích A2/H0, B1/H0 
a C/ΤΤ,Ν,Ζ, v ostatních kategoriích proběhla celostátní klasifikační 
soutěž.

V příjemném, klidném prostředí kulturního domu v Jesenici 
ohodnotila jury pod vedením B. Gryce 123 modelů, jež do soutěže 
zaslalo 61 modelářů z 19 českých a 7 slovenských klubů. Na rozdíl od 
mistrovství CSR byly do kategorie C zařazeny všechny modely, 
u nichž byla hodnocena i budova. V kategorii F tak zůstal jen model 
vlečky kamenolomu, za nějž získal V. Hraňo z Bojnice čestné uznáni.

V kategoriích A a B bylo nejvíce modelů z Plzně a Trutnova, 
v kategorii C pak tradičně z Olomouce. Slovenšti modeláři, jimž se 
letos příliš nedařilo, byli především z klubů v Košicích, Bratislavě 
a Popradu.

Členové čtyř pražských klubů se zřejmě nemají čím pochlubit, 
neboť své modely neposlali ani na přebor CSR.

Mezi modely známými z dřívějších soutěži se objevilo i několik 
novinek, jež však svou kvalitou některé starší modely nepředčily. 
Vítězi loňské CKS V. Papouškovi v kategorii A2/H0 mistrovský titul, 
na nějž by mu loňské hodnoceni téhož modelu stačilo, unikl jen 
o vlásek, ale J. Zelenka a V. Simbartl si vítězství v kategoriích A1/TT, 
respektive B1/TT.N, zopakovali, stejně jako J. Dvořák z českých 
Budějovic, který v kategorii C/TT.N Z opět stanul na nejvyššlm stupni, 
tentokrát však získal i titul mistra ČSSR.

„Vytáhli se i Jeseničtí — mistrovství nejen vzorně připravili, ale 
Ρ ; ° ^ Η ι se i jako soutěžící. Především zásluhou Václava Polívky 
ka te g o riíc h ^ ' d V a  m ls tro v s k é  ,i ,u | y  a První místa v dalších třech

zahájena * .Á°u!ěže byla v lite rn ím  domě v Jesenici
íte rhn v  N?vš!évnlci sl na nl během 14 dnů prohlíželi nejen
ΐ Τ Ϊ Μ Ε & Χ * " *  na mistrovství, ale měli možnost seznámit se 
' Lnenbším^ěmnriiiwP^ f ° - Π· mi P°,s,uPy v železničním modelářství, 
kole iště de y ^ θηυ Jesen|ckého klubu a částí stavebnicového

M. Salajka

Výsledky mistrovství ČSSR*
Kategorie A 2 /H 0 /S J · 1 v  PnifvUn ,
Papoušek, Choceň (T 478 1) 89%  i '  w Sf"Jce (399.001) 92,4; 2. V. 
88,2 b. ' 011 B9·8· 3■ M. Víšek, Gottwaldov (344.1)
Kategorie B1/H 0/S .J■ 1 lna l  - ,
Kron, Brno 2 (Sas) 87 4- 3 0  p f n l l 7 u Je. Senice (CDIm> 90·8· 2 K- 
Kategorie C/TT N 7 /S  /■’ 1 / n ’AHo,'ce (Bej 85,6 b.
93,0; 2. J. Polák, Ostrava <v</inWnJák' í f ské Budějovice (Kamenička) 
Budějovice (měnírna) 8 9 θ \ ° Ρ β  S vodárn°b) 90,2; 3. J. Zikeš, České

Výsledky CKS:
Kategorie A1/H0/S: 1. V. Polívka st„ Jesenice (354.765) 94,8; 2. V. 
Papoušek, Choceň (265.002) 87,6; 3. A. Školník, Poprad (M 250.0) 
87,2 b.
Kategorie A1/TT/S: 1. J. Zelenka, Plzeň (275.024) 94,2; 2. ing. J. 
Pietrik, Košice (486.005) 88,6,3. J. Zelenka, Plzeň (M 130.191) 85,2 b. 
Kategorie A2/TT/S.J: 1. J. šilhán, Hradec Králové (Matisa B 221) 
89,2; 2. ing. J. Pietrik, Košice (556.01) 84,6; 3. J. Pejcha ml., Hradec 
Králové (E 479.0) 84,4 b.
Kategorie B1/TT.N/S.J: 1. V. Simbartl ml., Plzeň (ABe) 90,4; 2. J. 
Zelenka, Plzeň (Be) 88,8; 3. ing. I. Mahel, Plzeň (Be) 85,4 b. 
Kategorie B2/TT.N/S.J; 1. J. Zelenka, Plzeň (D) 89,4; 2. ing. I. Mahel, 
Plzeň (WR) 87,0; 3. V. Simbartl ml., Plzeň (prototyp Raj) 86,8 b. 
Kategorie B2/H0/S.J: 1. V. Polívka ml., Jesenice (Dd) 92,0; 2. ing. J. 
Zelený, Jesenice (ABa) 90,2; 3. M. Burget, Brno 1 (Ddy) 89,4 b. 
Kategorie C/HO/S.J: 1. JUDr. R. Novotný, Jesenice (skladiště 
s rampou) 93,0; 2. J. Smid, P. Veselý, Ostrov nad Ohři (Kamenné) 
91,6; 3. L. Sedová, Svitavy (hláska Jívová) 90,2 b.

V. Polívka st. z Jesenice získal titul mistra CSSR v kategorii A2/H0 
za model parní lokomotivy 399.001

MAJSTROVSTVÁ SSR
y.^LEZNUČNOM
MODELÁRSTVEsa konali od 4. do 5 iú ■ »  l _
zabezpečili členovia ZO Zvara°rmadA c ^ sporiac)an'® a priebeh súfaže 
štylovom prostředí zasadacei mioof S°  Fl®ktr°úsek Poprad. V priam 

3 e[10via Jury hodnotili 125 m n,?s,i *®l®zničnej stanice Poprad- 
moděly do vyšších súťažl. m° delov 50 modelárov a vybrali

S modelom T 406.2 
vo vePkosti HO 
skončil A. Školník 
na štvrtom mieste v 
kategórii A1/H0.TT

Bratislava (S 499.2) 91; B1/H0.TT: D. Kapucza, Bratislava (Ds-k) 93,3; 
B2/H0, TT: D. Kapucza, Bratislava (Raj) 90; C: J. Hune, Trnava (depo) 
80,6; D; J. Papp, Pribeta (priecestie) 82,3; E: S. Antalík, Poprad 
(498.1) 97; F; P. Grolmus, Bojnice (hradlo) 78,6: Až: M. Pipiška, 
Bojnice (01) 69,6; Cž: V. Hrano, Bojnice (kameňolom) 95,3 b.
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KONTROLA
OBSAZENÍ
TRAŤOVÉHO
ÚSEKU

Zjistit, zda je určený traťový úsek volný či 
nikoliv, můžeme několika způsoby. Zpravidla 
použijeme kolejových doteků nebo jiných 
elektrických čidel. Je zde ovšem další, zatím 
spíše zřídka používaná možnost — sčítat 
nápravy nebo vozy, jež do úseku vjely a z něj 
vyjely. Úsek je volný, pokud souhlasí počet 
náprav či vozů při výjezdu s počtem při 
vjezdu. Tato metoda kontroly nevyžaduje 
žádné úpravy vozidel a při vyhodnocování 
nezáleží ani na směru, ani na rychlosti jízdy.

Rozhodneme-li se pro tuto možnost, mu
síme si nejprve pro každý traťový úsek, jehož 
stav chceme sledovat, pořídit dvojici shod
ných fotočidel. Jednoduchá osvětlovací sou
prava (podžhavená běžná modelářská žárov
ka nebo světelná dioda vyzařující infračerve
né světlo) trvale osvětluje fotonku nebo 
fototranzistor na druhé straně kolejí. Pokud 
světelný paprsek žárovky soustředíme spoj
nou čočkou a omezíme clonou, nebude na 
bocích projíždějících vozidel příliš nápadný; 
při použití infračervené diody to není potře
ba.

Zapojení fotočidla je na obr. 1. F je 
hradlová fotonka KP101 (nebo fototranzistor 
KPX81), na niž dopadá světlo nezakreslené 
žárovky. Stav čidla (osvětlen — zacloněn) 
vyhodnocuje dvojice tranzistorů T I, T2 
(KC237, KC239). Použité miniaturní rezistory 
mají hodnotu 3k3 (R4 a R5), 10 k (R1 a 
R3) a 68 k (R2).

Zapojení je napájeno stabilizovaným na
pětím 5 V. Bude-li čidlo F osvětleno, namě
říme v bodě V téměř 5 V; při zaclonění 
projíždějícím vlakem klesne toto napětí 
k nule.

K vyhodnocování použijeme vratný čítač 
MH74193, zapojený podle obr. 2. Signály 
z obou fotočidel přivádíme ke svorkám V1 
a V2, připojeným přímo ke vstupům čítače 
IO.

Přerušení světelného paprsku bude regis
trováno — impulsy z jednoho čidla bude IO 
přičítat, z druhého od načítané hodnoty 
odečítat. V uvedeném zapojení může být 
napočítáno až 15 impulsů.

Čtyři výstupy IO jsou přes neoznačené 
diody (z řady GA 200) přiváděny k tranzistoru 
T (KC148). Ten sepne světelnou diodu D 
(libovolného typu), bude-li úsek obsazený, 
tedy když bude načítaný počet impulsů různý 
od nuly.

Pokud místo pouhé indikace potřebujeme, 
aby se uskutečnily jiné pochody, použijeme 
na místě T výkonnější tranzistor (KF508) a do 
kolektorového obvodu vřadíme relé, jež 
může potřebné funkce řídit.

Rozplnací tlačítko N je účelným doplňkem 
zařízení. Po jeho stisknutí čítač vynulujeme, 
což oceníme zejména při uvádění zařízení do 
provozu.

Rezistor R1 má hodnotu 1k5. R2 270 k 
a zbylé neoznačené rezistory mohou být 2k2 
až 3k3.

Pokud se vám bude zdát maximální počet 
impulsů nedostatečný, můžete zapojení roz
šířit o další integrovaný obvod MH74193 
a čtveřici diod. Taková sestava bude schop
na počítat až do 255, což je i pro nejdelší 
vlaky víc než dostatečné.

PH

SKUTEČNOST 
A MODEL

V posledních létech se na soutěžích želez
ničních modelářů objevují stále častěji želez
niční stavby, tedy modely kategorií C a F. 
O kvalitě našich ,,stavitelů" svědčí mimo jiné 
dobré výsledky na mezinárodních soutěžích.

Pokud ovšem modely zastávek a stanic 
srovnáme se skutečností, zjistíme řadu ne
přesností v jejich vybaveni návěstidly 
V železničním provozu má i ta nejzapadlejší 
zastávka označen konec nástupiště a před ní 
jsou návěstidla, upozorňující strojvedoucí, 
že se blíží k zastávce. Podle návěstních 
předpisů CSD, platných od padesátých let, je 
nepřenosné návěstidlo Konec nástupiště 
(obr. 1) pro strojvedoucího znamením, že 
musí ve stanici zastavit tak, aby byl vlak na 
úrovni návěstidla, nebo raději před nim.

I když strojvedoucí (tedy i modelář) musí 
být s trati dokonale seznámen, upozorňuje 
jej nepřenosné návěstidlo Znamení před 
zastávkou (obr. 2), že musí jet tak, aby ve 
stanici bezpečně zastavil. Návěstidlo se 
umisťuje před zastávkou na zábrzdnou 
vzdálenost (400, 700 nebo 1000 m).

I na modelovém kolejišti musíme činit 
rozdíl mezi zastávkou a stanicí (nádražím). 
Zastávka slouží pouze výstupu a nástupu 
cestujících, případně podeji zavazadel 
a spěšnin. Stanice umožňuje také křižování 
či předjížděni vlaků a manipulaci se zbožím. 
Ve stanici proto nesmíme nikdy umístit 
tabulku Konec nástupiště či Znamení před 
zastávkou, neboť jízda vlaků je řízena vjez
dovými návěstidly s předvěstěmi a odjezdo
vými návěstidly.

Oproti skutečnému provozu na železnici 
mají modeláři kratší soupravy, také vzdále
nost návěstidel zmenšují. Při umísťování 
návěstidel nám normy NEM příliš nepomo
hou, musíme vystačit s modelářským citem. 
Nesmíme to ovšem přehánět. Modelujeme-li 
jednoduchou vedlejší trať (lokálku), je rozdíl 
zanedbatelný, ovšem u důležité vedlejší 
tratě, kde je zábrzdná vzdálenost 700 m, 
musíme umístění návěstidla pečlivě zvážit 

Ing. Vít Krčmář

A CO
MODELOVOST?

Ačkoliv se mezi modeláři stále častěji 
hovoří o dodržování modelových měřítek, 
bývá pohled na mnohá kolejiště velmi nera
dostný. I když renomovaní výrobci želez
ničních modelů například ve velikosti HO 
zkracují délku vozů v měřítku 1:100, nezna
mená to, že bychom mohli modelové vlaky 
v této velikosti doplňovat stavbami ve veli
kosti TT či dokonce N.

Na „velké" železnici jezdí jak samostatné 
motorové vozy, tak dlouhé nákladní vlaky 
a rychlíky. Proto neobstojí ani tvrzení, že 
skutečně modelová souprava by byla příliš 
dlouhá. Vše záleží na naší rozvaze před 
stavbou kolejiště. Musíme především dosta
tečně kriticky zhodnotit prostorové možnosti 
budoucího kolejiště a nepouštět se na ome
zeném prostoru do-příliš smělých projektů. 
Například provoz rychlíkových vozů je věro
hodný jen na kolejišti s velkým poloměrem 
oblouků. Vagón ve skutečnosti dlouhý 
26,4 m má v měřítku 1:100 délku 264 mm, ale 
ve správném modelovém měřítku 1:87 je 
jeho délka 303 mm. Nepřeceňujme proto své 
schopnosti a vhodnou volbou epochy vytvá
řejme kolejiště, jež budou opravdu modelem 
skutečné krajiny, ne její karikaturou!

Snaze po skutečné modelovosti bv Dro- 
spělo častější zveřejňování snímků technicky 
i krajinářsky dobře postavených kolejišť.

Podaří-li se jednotlivým národním svazům 
přinutit výrobce modelů k dodržování norem 
NEM, snad k témuž dovedeme i naše mode
láře, byť za cenu přestavby některých kole
jišť.

MCH

KRAJSKÚ SÚŤAŽ
v železničnom modelárstve usporiadali 
28. mája pri příležitosti 43. výročia oslobode- 
nia členovia ZO Zvázarmu Model klub VS2 
v Košiciach. Jury pod vedením S. Pitoňáka 
na nej v kategóriach A, B . Ca E  posúdila 117 
modelov (31 lokomotiv, 69 vagónov a 17 
stavieb) od 43 modelárov z piatich základ
ných organizácií Zvázarmu.

Na záverečnom hodnotení v DPaM na 
Orgovánovej ulici v Košiciach jury vyberala 
modely pre majstrovstvá Slovenska a naj- 
lepším súťažiacim odovzdala diplomy 
a věcné ceny.

L. Virág

Víťazi v jednotlivých kategóriach:

A1/H0, TT/S: A. Školník. SMT Spišská Nová 
Ves (M 250.0) 96.0; A2/H0.TT/S.J: A. škol
ník. SMT Spišská Nová Ves (T 678.0) 92,0; 
B1 /HO.TT/S: I. Kováčik. EÚ Poprad (Be) 
85,0; B2/H0, TT/S.J: A. Simony!, gymnázium 
Rožňava (Ut) 89,5; C/H0, TT/S: J. Chromý, 
MK VSŽ Košice (PP) 82,0; E/S: S. Antatlk, EU 
Poprad (498.1) 97,0; A2/TT/Ž: L. Mixta), 
gymnázium Rožňava (E 469.1) 72,0;
B2/H0.TT/Ž: K. Henceiová, gymnázium 
Rožňava (D) 72,0; C/HO.TT/Ž: M. Pál-Baláž, 
gymnázium Rožňava (zaúhrovanie) 82,0 b.
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Srovnávací soutěž 
socialistických zemí 
v kategoriích F4B a F4C
Krakov, PLR, 24. až 26. června

Po srovnávací soutěži socialistických zemi 
pro halové modely ve Vratislavi uspořádalo 
letos Polsko i srovnávací soutěž pro upouta
né a RC makety, tentokrát v Krakově. 
Sponzorem akce byla krakovská Nowa Hutá 
V. I. Lenina. Pořadatelé se svého úkolu 
zhostili velmi dobře: nejenže zajistili vše 
potřebné, ale vytvořili milé, přátelské ovzdu
ší.

Soutěže se zúčastnily týmy Bulharska, 
Rumunska, Československa a dvě družstva 
Polska. I když nepřijeli sovětští reprezentanti, 
kteří se k obhajobě titulu mistrů světa 
v kategorii F4B připravovali raději doma, 
nešlo o soutěž méně hodnotnou. Zejména 
noví mladí modeláři v polském týmu, ale 
i v dalších družstvech potřebovali takové 
měřeni sil absolvovat. Naši maketáři, a to 
v obou kategoriích, ostatně ČSSR rovněž 
reprezentovali poprvé.

V sobotu 25. června proběhlo statické 
hodnoceni. V každé kategorii bodovalo pět 
rozhodčích, vždy nejvyššl a nejnižšl známky 
se škrtaly. Za ČSSR bodovali v kategorii F4B 
ing. P. Rajchart a v F4C Z. Bedřich.

Lze těžko říci, proč v kategorii upoutaných 
maket byly Netopillkúv Piper L-4H i Kusého 
DHC-1 Chipmunk velmi nízko ohodnoceny 
na úseku souhlasu se vzorem. Oba modely 
sice již nejsou nejnovější, ale závady v tomto 
směru se mají projevit až při posuzováni 
zpracováni a povrchul Jen Čechova Avia 
BH-21 byla ohodnocena celkem reálně. 
Bodování v této kategorii skutečně nebylo na 
výši: verdikty jednotlivých bodovačů se po
chopitelně mohou trochu lišit, ale rozdíl vlče 
než 25 % proti realitě je u modelu s dobrými 
podklady neúnosný.

Že se naše RC makety musejí dostat mezi 
pět nejlepšlch, bylo celkem jasné, natolik 
jsou jejich kvality přesvědčivé, přestože i na 
nich se menší chyby najdou. Bodovači v této 
kategorii také pracovali lépe než jejich 
„upoutáni" kolegové. Ani oni se však nevyva- 
rovali některých nedostatků. Ne všemi bylo 
dodrženo pravidlo o „blízkém" hodnoceni 
z jednoho metru, někteří se modelů i dotýka
li. Dalším nešvarem bylo, zvlášť u F4B, že 
známky za jednotlivě hodnocené položky 
nebyly do listu zapisovány Ihned, ale až 
dodatečně za několik položek najednou. 
Jistě, někteří bodovači se přijeli do Krakova 
učit, ale právě tohle se naučit neměli.

Obě kategorie se létaly na jediné dráze, 
jejímž základem byl kruh o průměru 50 m,

z nějž vycházely ještě pásy, široké 30 m 
a dlouhé 15 m. Délka dráhy byla tedy 80 m, 
výběh vedle ni však již byl nezpůsobilý.

Ještě v sobotu se nejdříve odlétala dvě 
kola kategorie F4B, potom dvě kola katego
rie F4C. Poslední kola byla dolétána v neděli 
dopoledne. I přes nabitý program však stihli 
všichni účastnici — i když ve dvou etapách 
— zhlédnout Krakovské letecké muzeum 
s mnoha cennými exponáty.

V kategorii F4B se naši nenechali deprimo
vat nízkým statickým hodnocením a pustili se 
do létáni s plnou vervou. V prvním kole letěl 
nejlépe Goral z družstva PLR A s modelem 
II-2, těsně za nim byli Netopillk a Kusý. Dobře 
letěli ještě Zachoszcz (PLR A) s Nieuportem 
24bis a Malota (PLR B) s dvoumotorovým 
Jak-6, jehož dva motory MVVS 3,5 bez 
tlumičů však dělaly neúnosný rámus. Čech 
skončil v tomto kole pátý. V druhém kole měl 
nejlepší let Netopilik za 1756 b„ polepšil si 
i Kusý. Třetím, kdo nalétal přes 1700 b„ byl 
Zachoszcz, a protože měl i vysoké statické 
hodnoceni, zajistil si již jedno z předních 
mist. Pro potíže s motorem se znovu nedařilo 
Kazirodovi (PLR A), vedoucímu po statickém 
hodnoceni. Na létání v dešti doplatil J. Čech, 
jemuž nabobtnalá balsa v místě závěsů 
blokovala výškovku, a proto raději přistál 
předčasně. Ve třetím kole letěli Netopillk 
i Kusý opět velmi pěkně a konečně „zabral" 
i Čech: ziskem 1627 b. vybojoval třetí místo. 
Kazirod si letem za 1670 b. zajistil vítězství. 
Měl štěstí, že v kategorii F4B se do hodnoce
ni dosud započítává nejlepši let, nikoliv 
průměr ze dvou lepších, jako je tomu v F4C.

Naši nezklamali, v deštivém počasí odvedli 
výborné a vyrovnané výkony, s výjimkou 
druhého letu J. Čecha. Jeho Avia BH-21 je 
bezesporu parádní kousek, měla by však být 
větší, se silnějším motorem a delšími řídicími 
lanky. Na mistrovství světa do Kyjeva byl 
nominován V. Betka s modelem Z-526 
a Netopillk s Kusým s novými modely Miles 
Magister a C-104. Poláci se opírají o zkuše
nosti Kaziroda a Podgorského, máji však 
z čeho vybírat i mezi mladými, ambiciózními 
modeláři. Viditelně se zlepšili také Bulhaři, 
Rumunům stále chyběj! zkušenosti a potře
bovali by také větší základnu.

V kategorii F4C rozhodl o svém vítězství již 
ve druhém kole V. Špaček, jehož Sopwith 
Camel měl nejvyššl statické hodnoceni 
a v obou kolech nasbíral i nejvíce bodů za let. 
Ing. Handlik měl se svým Morane Saulnler po

Stojánka modelů F4C, v popředí Fenclův 
Christen Eagle, za nim Handllkův Morane 
Saulnler a špačkův Sopwith Camel

Dabrowského Jungmeisteru třetí nejlepši 
statické hodnocení, po Špačkovi nejlepši let 
v prvním kole a vůbec nejlepši v kole třetím. 
Pavel Fend s Christenem Eagle měl horši 
statické hodnoceni než obvykle a v prvním 
kole nezalétal nejlépe. Stoupající letové 
výkony ve druhém a třetím kole mu však 
zajistily třetí přfčku o 319 b. před Dabrow- 
ským. Tak výrazného vítězství čs. družstvo 
v žádné kategorii RC modelů dosud nedo
sáhlo.

O našich soupeřích lze říci, že především 
úroveň obou polských družstev se zvýšila. 
Zvláště Búcker Jungmeister M. Dabrow
ského je výborně zpracován, polskému re
prezentantu však chybí vylétanost. Bulhaři se 
zatím učí, slabinu mají ve výběru vhodných 
modelů. Neměli také dost času na přípravu. 
Rumuni v této kategorii nestartovali.

Obtížná materiálová situace našich mode
lářů doléhá na maketáře dvojnásobně. Ne
jsou pro ně vhodné motory, potahové mate
riály ani laky; proto úspěch těší o to vlče. 
Skutečnost, že v kategorii F4C získali všech
ny medaile, které vůbec teoreticky získat 
mohli, svědčí o tom, že bezpochyby něco 
umějí. Polské družstvo se letos zúčastni 
mistrovství světa v Itálii. Neobávám se, že 
naši by tam propadli. Snad to jednou 
i dokáži.

Radoslav Čížek, trenér 

Výsledky:

Kategorie F4B: 1. M. Kazirod (Z-50L) 
3504,6; 2. P. Zachoszcz (Nieuport 24bis), oba 
PLR A 3382,4; 3. J. Čech (Avia BH-21) 3284; 
5. J. Netopillk (Piper L-4H) 2937; 6. V. Kusý 
(Chipmunk DHC-1), všichni ČSSR 2918 b.

Družstva: 1. PLR A 10 166; 2. ČSSR 9139;
3. BLR 8016; 4. RSR 7100,5 b.

Kategorie F4C: 1. V. špaček (Sopwith 
Camel) 3523; 2. ing. V. Handlik (Morane 
Saulnier) 3421; 3. P. Fend (Christen Eagle), 
všichni ČSSR 3270,2; 4. M. Dabrowski 
(Búcker Jungmeister), PLR A 2951,6 b.

Družstva: 1. ČSSR 10 215; 2. PLR A 8500,4; 
3. BLR 3958 b.

V Modeláři 5/1988 jsem uveřejnil inze
rát, že prodám modelářské plánky. Mezi 
jinými jsem obdržel dopis, v němž kromě 
vyjmenovaných titulů, jež odesilatel ode 
mne chtěl, bylo přiloženo i 100 Kčs. 
Bohužel Martin Doležal z Chocně zapo
mněl udat svou adresu, a tak nemám 
plánky kam poslat. Žádám jej tedy tímto 
způsobem, aby mi adresu upřesnil.

Stanislav Král

Naše družstvo F4B: zleva V. Kusý, J. Čech a J. Netopillk
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C 0 2 v Maďarsku po druhý raz
Modelářsky klub Cavalloni z Budapešti 

usporiadal 18. júna II. ročník súfaže modelov 
na C02 s medzlnárodnou'účasfou. Súťaž sa 
konala v puste nedaleko obce Ddmsdd, 
šestdesiaťštyri kilometrov od Budapešti.

Po prečftanl pozvánky, uverejnenej v Mo
deláři, na preteky přicestovalo pátnásf na
šich modelárov — niektorl i s rodinami. 
Účast na súfaži spojili s prehliadkou Buda
pešti i zoznámenfm s maďarskou pustou, čo 
možno vždy doporučit.

Ustalo sa v kategóriach súfažných mode
lov a makiet podfa našich pravidiel a v rovna- 
kých kategóriach podfa vofnejších pravidiel 
maďarských.

Súfaže sa zúčastnilo tridsafšesf mode
lárov. Na rozdiel od minulého roku fúkal 
čerstvý vietor o rýchlosti 4 až 6 m/s, ku 
konců súfaže až 10 m/s. Namiesto vlaňajšej 
bujnej, vysokej trávy bola pusta vykosená a 
vysušená tvrdá zem bola pre modely, pri-

stávajúce v prlzemnej turbulencii, nebez
pečná.

Tvrdé podmienky sa odzrkadlili hlavně v 
oboch kategóriach makiet. Z deviatich při
hlášených pretekárov sa odvážili k Startu len 
niektorl, ale ich modely sa pri pristatl 
poškodili. Potešiterná bola účast piatich 
makiet z MLR a jednej z Rakúska Našu 
pozornost vzbudil model T. Krassóa z poria- 
dujúceho klubu, ktorý si za vzor vybral čs. 
amatérské lietadlo Stakr.

Vorná kategória súfažných modelov bola 
záležitosfou len domácích. Lietali štyria sú- 
fažiaci, medzi ktorými s prehfadom zvífazil 
dr. G. Benedek so svojim špeciálnym mode- 
lom.

Náležítú pozornost mala kategória sú-, 
tažných modelov podfa našich pravidiel, v 
ktorej súfažilo tridsaf pretekárov. O viťazovi 
rozhodlo až rozlietavanle.

Pri sledováni a návrate modelov podali

Soutěž 
halových 
modelů Z ’88

Naši modeláři zabývající se halovými mo
dely — a zejména pak specialisté na mikrofil- 
mové modely kategorie F1D — máji jen málo 
příležitostí zalétat si v domácím prostředí. 
Tim více oceňuji iniciativu MK Frenštát pod 
Radhoštěm, který ve spolupráci s M. Lautr- 
bachem z Brna uspořádal ve dnech 9. a 10. 
července v pavilónu Z na brněnském výsta
višti již druhý ročník soutěže halových mode
lu kategorie F1D.

Průběh jinak všestranně vydařené soutěže 
trochu narušil jen sobotní přechod studené 
fronty, provázený přeháňkami, při nichž 
vnitřní termodynamika haly prakticky zne
možnila lety; tlm vlče znalostí při odhadu 
správné kondice však soutěžící museli pro
kázat.

V sobotu se odlétala první tři kola, po nichž 
byli v čele protřeli Polda Walek a Lutz 
Schramm z NDR. V neděli se však počasí 
umoudřilo natolik, že k létáni bylo možno 
využit celou výšku haly, což přispělo

k dramatickému závěru. O vítězství v soutěži 
náhle bojovali i Karel Brandejs a zejména 
RNDr. Václav Walek, a po pátém kole to pro 
ně vypadalo vlče než slibně. Vše se však 
v posledním kole zvrtlo nazpět, když Polda 
Walek dosáhl ve startu vyměřeném na 
centimetry přesně pod věnec kupole a zpět 
do středu haly času 34:42 min:s, a rozhodl 
tak o svém vítězství i zachováni autority 
v rodině, byt o pouhých 5 s.

Smolařem soutěže byl tentokrát vyhlášen 
Karl SchOnfelder z NDR, jenž ze šesti startů 
přistál pouze jednou na podlaze haly: ..jeho 
parketou" se stal druhý balkón před hlavním 
vchodem do pavilónu.

V průběhu soutěže se objevilo několik 
dalších adeptů této kategorie, kteří přijeli 
„nasát atmosféru". Potěšitelné je, že už 
napřesrok budou mit k soutěžnímu létáni 
vice příležitosti. MK Frenštát pod Radhoštěm 
uspořádá ve spolupráci s VD Igra náborovou 
soutěž s modely Ota ze stavebnice, v jejimž 
časovém plánu bude pamatováno i na soutěž 
v kategorii F1D. Vrcholnou domácí události 
by pak měla být mezinárodni soutěž FAI 
v pavilónu Z, kde by měli být k vidění 
soutěžící z celé Evropy. Naše reprezentanty 
pak pravděpodobně čeká i mistrovství Evro
py v rumunském Slanicu, a tak máji tentokrát 
pro poctivou přípravu na příští sezónu 
dostatek důvodů.

Hodně vysoko byly v neděli posunuty 
hranice mædmålnlch výkonů při soutěži 
„oříšků", kterou po skončeni kategorie F1D 
uspořádal v „Zetce" LMK Boleradice. Větši
na z dvaceti zúčastněných modelů létala 
v prakticky neomezeném prostoru 
— v měřítku kategorie M-oř — poprvé. 
Vynikajícím výkonům napomohly i výborné 
podmínky v hale, především optimální teplo
ta.

Hned v prvním startu letěl model doprav
ního letounu Kalinin K-5 ing. Lubomíra 
Koutného 162 s, což je nejlepši letový výkon 
dosažený s modelem této kategorie. Rovněž 
celkový výsledek 225 b. patří k vrcholným, 
přesto byl v Brně překonán, a to hned 
dvakrát. Nejprve He-70G ing. Antonína Alfe- 
ryho letěl 135 s, což po přičteni statického 
hodnoceni znamenalo celkový výsledek 
238 b. a druhé misto. Vítězství vybojoval 
Pavel Stránlk s maketou letounu He-119 (na
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súfažiaci slušné športové výkony, čo je třeba 
zvlášf ocenit s ohradom na jeho vek u dr. 
Benedeka. Uznanie si zaslúžia naše prete- 
kárky Lenka Slaninová a Daniela Vašinová, 
ktoré sa umiestnili na jedenástom a štrnás- 
tom mieste. Rovnako s uznáním možno 
hodnotit výkon šesfdesiatosemročnóho 
Američana F. Muellera, ktorý sa súfaže 
modelov na C 02 zúčastnil po prvý raz a 
výkonom 423 s skončil na trinástom mieste. 
Dvaja účastnici z Rakúska zberali len skúse- 
nosti, na niečo viac zatiar nemalí.

Naši modeláři sa střetli s pozornosfou 
organizátorov, až prekvapujúce bolo zvýše- 
nie záujmu o tieto modely v Maďarsku. 
Výsledky ukazujú tiež stúpajúcu úroveň 
maďarských „kysllčnikárov". VSčšiemu roz- 
šlreniu kategórle C02 v Maďarsku bráni 
skutočnosť, že motor Modela C02 nie je tam 
distribuovaný do obchodnej siete. Pre nášho 
výrobců je to teda příležitost, tým skór, že 
motor Modela C 02 si už získal u maďarských 
modelárov obrubu. GA

Výsledky:
Vofné makety: 1. S. Gašparln, Nové Město 

nad Váhom (Avro 504K) 126; 2. E. Karger 
(Victor) 100; 3. P. Gáspár, obaja MLR (Piper 
Cub Cruiser) 85 bodů

Makety podia čs. pravidiel: 1. T. Krassó 
(XGK-05-E Ultra Light) 139; 2. T. Krassó 
(RWD-5 hydro) 112; 3. F. Krakóczki, všetci 
MLR (Pilatus Turbo Porter) 83 bodů

Voiné súťažnó modely: 1. G. Benedek 575; 
2. F. Krakóczki 456; 3. P. Lellel, všetci MLR 
439 s

Súťatné modely pódia čs. pravidiel: 1. P. 
Zámečník, Zamberk 600+150; 2. L. Badov- 
szki, MLR 600+54; 3. J. Kučera, Borohrádek 
596; 4. P. Vašlna sen., Ústi nad Orlici 582; 5. 
J. Kubica, Praha 10 561 s

snímku). Tento model dosáhl dokonce dvou 
rekordů, jednak výškového, když při letu 
trvajícím 142 s vystoupal skoro až ke kupoli 
haly, jednak ziskem 240 b. v konečném 
hodnoceni. Své „osobni" rekordy v Brně 
nalétala i řada dalších modelů: K-5 Petra 
Koutného letěl 132 s, Spitfire ing. Alferyho 
HOsaDessoutering. Dušana Sedlára 101 s, 
čímž trnavský modelář poprvé překonal 
hranici 100 s.

Současně s „oříšky" se létala i soutěž 
v kategorii P3. Mezi šesti soutěžícími si 
nejlépe vedl ing. Sedlář.

L  Walek a ing. A. Alfery

Výsledky:

Kategorie F1D (8 soutěžících): 1. L. Walek 
66:23; 2. RNDr. V. Walek, oba Frenštát pod 
Radhoštěm 66:18; 3. K. Brandejs, Kostelec 
nad Orlici 63:51 min:s

Kategorie M-oř (20): 1. P. Stránlk, Brno 
4 (He-119) 240; 2. ing. A. Alfery, Let Kunovice 
(He-70G) 238; 3. ing. L. Koutný, Brno 4 (K-5) 
225 b.

Kategorie P3 (6): 1. Ing. D. Sedlář, Trnava 
560; 2. ing. L. Koutný 531; 3. I. Simoník, oba 
Brno 4 497 s

IX. Ostrovská 
kolejnice

Veřejnou soutěž železničních 
modelů a kolejišť pořádají KŽM 
ZO Svazarmu a MDPM v Ostrově 
nad Ohři ve dnech 29. a 30. řijna. 
Nejlepší modely budou vystave
ny od 4. do 12. listopadu.

O propozice si pište na adresu 
Petr Veselý, Leninova 734/15, 
363 01 Ostrov nad Ohří. Na stej
nou adresu zasílejte do 15. řijna 
přihlášky k soutěži.
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sportovní
neděle

■ „Memoriál Oldřicha Juříčka" v kategorii 
F1A se již po čtvrté létal 28. května ve 
Vyškově. Zúčastnilo se jej dvaačtyřicet sou
těžících. Mezi žáky zvítězil R. Durčák 
z Ostravy (827 s), mezi juniory byl nej
úspěšnější V. Hladil z Kroměříže (1215 s). 
O pořadí tři nejlepšlch seniorů rozhodlo až 
rozlétávání: Zvítězil L. Droblsz z Dobré 
(1260+180 s) před C. Řezníčkem z Kroměří
že (1260+177 s) a P. Bařtipánem z Velkého 
Meziříčí (1260+110 s).
■ O „Štít vítězství" bojovalo v kategorii RC 
V2 4. června osmnáct účastníků soutěže 
pořádané LMK Holýšov. Nejlépe si vedl J. 
Kušička z LMK Plzeň-Bory (1318 b.). další 
místa obsadili ing. J. Rous ze Zdířce (1317 b.) 
a J. Fatka z Holýšova (1314 b.).

Soutěž halových modelů uspořádal LMK 
Mělník. Při létání s modely Komár 2 
ze stavebnice VD Igra se mezi mladšími žáky 
dařilo nejvíce M. Semberovi ze ZS Fučíkova

v Mělníce, který v nejlepšlm ze tři startů 
dosáhl času 22 s, druhé místo obsadil jeho 
spolužák T. Navrátil (20 s) a třetí byl V. Kočí 
ze ZS Jungmannovy sady v Mělníce (16 s). 
Mezi staršími žáky zvítězil M. Erben 
z pořádajícího klubu (37 s) před klubovými 
kolegy V. Nykodýmem (14+15 s) a P. Dvo
řákem (14+4 s). Mezi juniory byl nej- 
úspěšnějšl domácí L. Mužila (30 s) a mezi 
seniory T. Vítek z Prahy 4 (32 s). V kategorii 
halových házedel nalétal jediný žák J. Zelen
ka z Mělníka 166 s; mezi seniory zvítězil 
s velkým náskokem ing. M. Pařík z Prahy 
4 (281 s). V kategorii P3 se nejvíce dařilo J. 
Švagrovi z Prahy 10 (539 s), v kategorii M- 
-pistácio byl úspěšný ing. D. Sedlář z Trnavy 
s modelem Sopwlth Schneider (143,5 b.). 
V kategorii M-oř si ing. Sedlář své vítězství 
zopakoval s poněkud větším exemplářem 
tohoto letounu (168 b.), za ním skončil F. 
Bárta z Pardubic s Letovem S-239 (154,5 b) 
a třetí místo obsadil opět ing. Sedlář, 
tentokrát s modelem Dessouter (150,5 b.).

O den později si účastníci sobotní soutěže 
v mělnické hale zalétall znovu. V kategorii H- 
-hal nalétal tentokrát žák J. Zelenka 188 s, 
mezi seniory opět bezkonkurenčně zvítězil 
ing. M. Pařík (286 s). V kategorii M-oř zvítězil 
ing. D. Sedlář se Sopwithem Schneiderem 
(161 b.), druhé a třetí místo tentokrát patřilo 
F. Bártovi s Letovem S-239 (159,5 b.) 
a Piperem PA-15 (146 b.). V kategorii M- 
-pistácio byl úspěšný ing. Sedlář opět se 
Sopwithem Schneiderem (145 b ). V katego
rii P3 zvítězil J. Švagr (488 s); jediná žena, 
I. Hanušová z Uherského Hradiště, nalétala 
280 s.

Start do nové sezóny kategorie M-min se

uskutečnil v Brně na Medlánkách. Počasí se 
příliš nevydařilo: za větru a deště zvítězil mezi 
juniory V. Kunert s modelem Hurricane, mezi 
seniory byl nejúspěšnějšl ing. L. Koutný 
s novým P-51H Mustang (na snímku).

■ Veřejnou soutěž v kategoriích A3, B1 a 
C02 uspořádal 18. června LMK Žatec. V 
kategorii A3 se mezi žáky nejvíce dařilo 
domácímu P. Šafářovi (292 s), další místa 
obsadili P. Fuxa (274 s) a M. Hora (267 s), 
oba ze Slaného. Mezi juniory si nejlépe 
počínal P. Antoš ze Zátce (199 s) a mezi 
seniory nenalezl vážnější konkurenci P. Par- 
kos z Kamenných Zehrovic (300 s). Své 
vítězství si P. Parkos zopakoval i v kategorii 
B1 (567 s), která se — stejně jako C02 — 
létala bez rozdělení do věkových skupin. V 
soutěži „kysličníků" zvítězil J. Amler z Kryr 
(568 s) před P. Matouškem z Chomutova 
(560 s) a M. Maláskem z LMK Praha 611 
(525 s).

Knižní nabídka 
nakladatelství 
NAŠE VOJSKO

9. H. Kohn: Kdo u b il Karen Sllkwoodovou?
Skutečný případ mladé Američanky, která musela zemřít rukou zákeřného 
vraha jen proto, aby mlčela. . .  Podle knihy byl natočen film, který 
v současnosti běží v našich kinech. Váz. 42 Kčs.

Máte-ll zájem o nabízené publikace, zakroužkujte 
jejich čísla na připojeném kupónu, který odešlete na 
uvedenou adresu. Objednávky budeme vyřizovat 
postupně — až do vyčerpání zásob.

NAŠE v o js k o

10. J. Mattyasovszky: Bobr nesmlouvá
Ova špionážní romány v jednom svazku, jejichž společným hrdinou je důstojník 
maďarská rozvědky s krycím Jménem Bobr. V prvním románu řeší zajímavý 
případ z druhé světové války, ve druhém pak zmaří pokus jednoho 
zahraničního koncernu ukrást senzační oblev nového hormonu. Kart. 20 Kčs.

I I  N Oganěsov: Záhada starého sejfu
Motivy chladnokrevné vraždy, jejíž nitky vedou až do vzdálených válečných let, 
rozebírá knížka plná zvratů a nečekaných rozuzleni. Kart. 16 Kčs.

Odborné publikace

1. V, Hynek—P. Klučina—E. Škňouřll: Válečné lodě III (První světová válka) 
Další dli reprezentativní publikace časově zabírá úsek od rusko-japonské války 
do Washingtonské konference v roce 1922. Seznamuje zájemce nejen 
s vývojem Jednotlivých lodních typů, s lodní výzbroji a vojenským uměním té 
doby, ale rozebírá I nejvýznamnější námořní akce v tomto období. Fotografie, 
nákresy, plánky. Váz. 54 Kčs.

12. J. Procházka: Nokturno pro dvě sekery
Tři povídky známého „tvůrce" majora Zemana přibližuji nelehké, dramatické 
osudy obyvatel Slovenska v bouřlivých padesátých létech. Kart. 15 Kčs.

13. E. M. Remarque: Na západní frontě klid — Cesta zpátky
Reedice dvou protiválečných románů, v nichž světoznámý autor vylíčil své 
zážitky z první světové války. Vyšlo s nápaditými ilustracemi O. Kulhánka. Váz. 
35 Kčs.

2. J. Mladějovský: Nebe pro Albatros
Životopisný román o vynikajícím českém leteckém konstruktérovi Janu 
Vlčkovi, jehož osudy byly pevně spjaty se značkou Aero I s rozvojem našeho 
letectví. Kniha je vybavena řadou fotografii a Ilustrací. Váz. 28 Kčs.

3. V. Ryska—J. Hajer: Pravidla silničního provozu a zkušební testy
Další vydáni známé metodiky pro současné a hlavně budoucí řidiče. Publikace 
je doplněna vyhláškou FMD č. 41/1984 Sb., která nahradila vyhlášku č. 
90/1975 Sb. Kart. 35 Kčs.

4. J. Všetečka—J. Kotrba: Drama všedních okamžiků
Reprezentativní obrazová publikace zachycuje v řadě uměleckých fotografii 
mnohostrannou činnost Svazarmu, všech jeho sportovních odvětvi a odbornos
ti. Váz. 85 Kčs.

Beletrie

5. J. Baláš: V Zářečl se nebrečí
Kultivovaně napsaná próza, Jejímž hrdinou je chlapec, který odchází s rodiči 
z gardlstického Slovenska, podněcuje k zamyšleni nad osudy děti za války. 
Kart. 18 Kčs.

6. V. Fiala: Poklad cagoulardů
Průzkum sítě podzemních chodeb středověkého hradu amatérskými speleolo
gy, provázený smrti několika zúčastněných, přivede Bezpečnost k odhaleni 
tajného archívu SS. Kart. 18 Kčs.

7. I. Garlš: Ples v hotelu Slunce
Dobrodružný příběh, plný nečekaných zápletek a zvratů, se odehrává 
v poválečných létech na území Československa. Kniha se stala předlohou pro 
populární televizní seriál, vysílaný v minulém roce. Kart. 16 Kčs.

8. A. Kangasnlemi: Ledové sbohem
Strhující pátráni mladého novináře po skutečném posláni výpravy, která má 
údajně u norských břehů vyzvednout z moře ostatky torpédoborce, potope
ného za války. Román z tvrdého, chlapského prostředí zaujme širokou obec 
čtenářů. Kart. 16 Kčs.

14. Z. Veselovský: Výlet do třetihor
Zajímavé vyprávěni ředitele pražské ZOO, v němž liči své setkáni s jedinečným 
archaickým světem australských zvířat. Doplněno množstvím fotogafll. Váz. 
45 Kčs.

15. J. Všetečka—P. Klučina: Praha husitská
Umělecké fotografie s průvodním textem přibližuji místa hlavního města, která 
jsou sp|ata s obdobím husitského hnuti. Dobové rytiny, Ilustrace. Váz. 80 Kčs.

16. J. Wainwrlght: Po přeslici
Psychologicky laděný příběh, v němž úspěšný obchodník, otec početné rodiny, 
je náhle zatčen pro několikanásobnou vraždu, vyúsťuje v překvapivý závěr. 
Kart. 15 Kčs.

.......................................................... zde odstřihněte ...........................................................................

Objednací lístek

Objednávku odešlete na adresu: Naše vojsko, oblastní knižní prodejna, Velká 
hradební 24, 400 21 Ústi nad Labem. Objednávám(e) závazné k dodáni na 
dobírku — na fakturu*) tituly uvedené pod čísly.

čísla objednaných knih zakroužkujte!

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 18

Jméno (složka) ......................................................................................................
Adresa ...................................................................................................................
PSČ ........................................................................................................................

Datum ..................................... Podpis ..................................... Razítko

*) Nehodící se škrtněte.
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Inzerci přijímá Vydavatelství Naše vojsko, 
inzertní oddělení (inzerce Modelář), Vladi
slavova 26, 113 66 Praha 1; telefon 26 15 51, 
linka 294

PRODEJ

■ 1 RC soupravu Slmprop SSM Contest 8 (8 kan.): 
vysílač, přijímač s moduly 40 MHz, krystaly 50 k., 
vypínač s nabíjecí zásuvkou, aku 4,8 V/500 mA, 
2 serva Tiny C, nabíjecí kabel k vysílači. K tomu 
2 přijímače 8. kan., 2x modul 40 MHz, 2x modul 
27 MHz, páry krystalů 4. 24, 50, 51, 52 a 53 k., 
přijímač 4-kan. 40 MHz, nabíjecí kabel k rychlona- 
bíječi, vše skoro nelátané (8000), event, přijímače 
s moduly i zvlášť. Dále RC prop, jednokanál. 
soupravu Mattel (USA), vhodnou pro oldtlmery 
(vysílač, přijímač, vybavovač), nové (800). Létaný 
dvojplošník Wayfarer ze stav. Svenson s motorem 
MVVS 6,5, bez RC vybavení, potaž, nažehl. fólií 
(1200). Z. Kaláb. Vágnerova 91, 294 71 Benátky nad 
Jizerou.
■ 2 Kovové modely fy Burago 1:43: Lancia Beta 
Montecarlo a Saab 900 Rallye; fy Mebetoys 1:28: 
Ferrari 312 PB. knihy Majstrl formuly 1 a Zlatá kniha 
rekordů, čas. start 1978 až 80 viazaný; 1981 až 84, 
1986 až 88, Stadion 1985 nevlezené, pri váčáom 
množstva aj jednotí, čísla alebo vyměním za modely 
F1, čas. Autosprlnt prlp. Sport auto. R. Rýdl, Nová 4. 
937 01 Želiezovce
■ 3 Na HO lokomotivy, vagóny, koleje a transfor
mátory; časopisy Modelář, Železničář, Železniční 
technika. Seznam proti známce. P. Kučera, Přátel
ství 1480, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
■ 4 Motory Super Tigre 10 cm3 ABC (1300), Rossl 
G1 + lad. výfuk (2000) nový nepoužitý; lad. výfuk 
+ tlumič na Rossi G1 nový (470), možnost pro FSR 
15 + setrvačník, spolku, lodní šrouby dvoulistó, 
spodní díl trupu na FSR 6,5 (100), vše nové, karb. 
Mlkro do 10 cm3 (170) nový, plánek na RC elektru 
1:12 RC ES podle MO 6/85 (70). J. Sole, Stlkov 34. 
509 01 Nová Paka
■ 5 Katalogy firmy Conrad nebo vyměním za starší 
l nepojízdné lokomotivy HO. P. Ssammer, Příkrá 10, 
307 07 Plzeň
■ 6 Nepoužív. soupravu Acoms Mk II (3 serva) za 
(3200); nový motor Enya 09 RC (320); stavebnici QB 
H-15 (350); koupím motor Enya 2,5 nebo 3,2 (nový 
nebo zánovní). Dr. T. Svatoš, Hrubínova 1451, 500 02 
Hradec Králové 2
■ 7 Katalog Slmprop 81, Krick 82, Graupner 84, 
Robbe 84, perfektní stav, nejradéjl v celku (450). J. 
Hargaj, Dukelská 883, 783 91 Uničov
■ 8 U-model Rondo, motor, lanka, RC model 
Hehulín, RC model Sírius, motory MVVS D 1.5 cm3, 
MVVS Ž 2,5 cm3 GR, tlumič pro motor 3,5 cm3, Tono 
5,6 cm3, Modela CO2 , el. motory Mabuchl 550, 3- 
kan. přijímač 27,075 na serva Futaba — vše levně. 
Koupím nové aku 1,2 V/1200 mAh sintr. M. Vondrá
ček, 8. Míru 15, 742 35 Odry
■ 9 Vysílač + přijímač Mars II a časopis Modelář 
1980 až 1983 levně. F. Káňa, 687 03 Babice 269
■ 10 Lam. karos. Audi Quattro M 1:12 a kapotáž RC 
motorky. V. Diopan, Puškinova 20, 787 01 Šumperk
■ 11 Panel krajiny železnice TT s ovládáním a 
príslušenstvom, i jednotllvo; autodráhu s doplnkami. 
T. Koziak, červenej armády 36, 082 22 Sarlšské 
Micharany
■ 12 Vrtulník Bell 222 fy. Graupner s motorem HB 
61 PDP (4200), vrtulník Helix (1800). V. Rieger, 
512 04 Mříčná 29
■ 13 Zbierku nedostavených kltov róznych flrlem a 
množstvo odbornej literatury. VSetko spolu. Zoznam 
za známku. I. Svitok, Dénešova 11, 851 01 Bratislava
■ 14 Motor 1,5 cm3 D (200). R. Lóvy, Vojanova 11, 
318 12 Plzeň
■ 15 RC soupravu Cox Sanwa 2-kan., kompletní, 
Zachovalou (1200). J. Janek, Školní 5, 350 01 Cheb
■ 18 RC Akrobat + nová Webra Speed 10 cm3; RC 
auto BMW M1 s motorem MVVS 3,5 cm3 (po 1500); 
RC Porsche (600); karosérie 1:8, 1:12 laminát; motor 
MB 10 cm3, nový (1550); vrtule Graupner; baterie 
Tamiya nové (670); trup + plán lodi Commander; 
šedá serva bez i s elektronikou, dekodér Varioprop 
FM 27 a jiný mod. materiál, vysílač, přijímač, nabíječ 
amat. (po 1000) pro 2 serva. K. Koudelka, Zeyerova 
297, 460 01 Liberec
■ 17 Modela 6-kan. + 2 serva Acoms + 2 serva S-1 
(4600). O. Danko. Máchova 8, 120 00 Praha 2
■ 18 Regulátor (MO 9/85), osob. odb. J. Procházka, 
Na Václavce 37, 150 00 Praha 5, tel. 53 78 683
■ 19 čtyřkan. vysílač 8S; 2 šedá serva CL, mini 
superhet Best. Nr. 3820, 2 dekodéry Best. Nr. 3822,
1 anténa vysílače. Vše Varioprop. J. Huml, Praž
ského 602, 152 00 Praha 5-Hlubočepy
■ 20 Lam. trupy, PS křídla, plán, dýhu na potah na: 
Cessna 177, Flamingo (F3B), Démon III, Cirrus 75, 
Jantar, Grob. PS křídla na V2, F3B, F3A aj., potah 
dýhu Wawa. Ing. O. Dolejš, 278 01 Kralupy II/733
■ 21 Lokom., vag., kol N a HO. Seznam zašlu. J. 
Krňáková, Roháčova 1326, 282 01 český Brod
■ 22 Serva Futaba 2x S12, 2* S22 (po 450), dvě 
křídla Cessna Aerobat (600). Ing. Stanislav Petr, 
Rosnice 44, 503 12 Hradec Králové

■ 23 Prodám nový motor po GO Trabant 600 cm3 v 
letec, úpravě pro mot. rogallo, řemeslně zprac. 
+ odzkoušené. A. Mlkl, SNP A/ll 1669, 908 51 Holič
■ 24 Jednokan. amat. neprop. RC soupravu včetně 
serva (490). J. Hlrman, Krásnohorskó 19, 323 11 
Plzeň
■ 25 Parní lok. fy Fleischmann, nebo vyměním za 
vagóny, koleje a výhybky velikosti N. J. Hlavatý, M. 
Svabinského 896, 272 01 Kladno
■ 28 Soupravu Digl 3-kan. nevyužitou + příslušen
ství (2000). R. Bařlna, Za stadiónem 1188, 697 01 
Kyjov
■ 27 Modelář r. 80 a 81 kompl.: r. 78, 82, 83, 84 bez 
1. čísla a část 77, 79, 85. R. Tesař, Arbesova 11, 
638 00 Brno
■ 28 Přijímač Acoms ARC 227 (400); servo Acoms 
AS-2 a AS-7 (po 500); pouzdro na tužkové baterie 
(70), nepoužité. Z. Wolf, Bavorova 993, 386 01 
Strakonice 1
■ 29 Katalogy Carrera 81, Slmprop 84, Robbe 84. 
86, 87, Graupner 86, 87, pestrobarevné padáčky 
z padákového hedvábí 0 350 mm pro ruční vlek, 
gumlcuk i naviják (41 + pošt.) a kompletní hadicové 
gumicuky — velmi pružné — guma, silon, padáček, 
vše na cívce (260 + pošt.) zašle na dobírku J. 
Urbanec, Brožíkova 10/1105, 735 06 Karviná
■ 30 Časovače Seelig pro F1C + ND. K. Houček, 
Sídliště 1. máje č. 1149, 386 01 Strakonice 1
■ 31 RC podvozek Special 4WD-86 1:8 (5800); 
motor 3,5 Novarossi C20 s karburátorom 1.65K 
(6120); dokumentácla Special 4WD 86 + buggy (190) 
a Special 4WD 88 Tuning (190); gullčkovó ložiská 
špeciálnych rád 5χ13χ4 (25). 6χ15χ5 (30), 7x17x5 
(30), 8x16x4(35), 12x21x5(35); originál volnoběžné 
ložiská 6x10x12 (270), 8x12x12 (290), 8x12x22 
(380); originál zadné gumy pár (180), všetko nové. 
Použité jednu sezónu serva Futaba S29 vodotěsné 
(380). Ing. J. Hudý, Dlbrova 6/4, 911 01 Trenčín
■ 32 Podvozok Special 02 + motor s karburátorom 
MVVS 3,5 cm3 + lexanové karosérie V1. V2 (3900). 
Sintr, aku Tamiya 8,2 V 1,2 Ah 3x (po 600). Motor HB 
10 cm3 nový nepoužitý + karburátory Perry + výfuk 
+ PDP (2000). Stefan Bohuš, Bazovského 6/12, 
911 01 Trenčín, tel. 337 63 po 16.00 hod.
■ 33 Nevyužité díly, plánky a příslušenství na RC 
automobily — seznam zašlu. M. Klimeš, 261 05 
Příbram VIII-108
■ 34 Závodní pylonový model RC P Tracer Flowline 
(800); upravený závodní motor MVVS 3.5 ABC (900); 
AI kužel vrtule 0 38 (60); tlumič výfuku MM (120); 
motor MVVS 3,5 GRRT ABC (1000); vrtule RC P (po 
30); závodní pylonový model F3D Shark (1500) 
+ náhradní křidlo (600); pár krystalů PCM/FM 
40.665 MHz. Z. Malina, Vlašlmská 2. 101 00 Praha 10
■ 35 Plány Bismarck 1:200, 10χ A2 (200). Z. 
Plroutek, 289 06 Lány 168
■ 38 Modela 6 AM27, 4. kan.: Tx ♦ Rx, nová, 
nepoužitá (2800). Ing. M. Kopecký, červenej armády 
25, 949 01 Nitra
■ 37 časopis Modelář, kompletní ročníky 1969 až 78 
(po 20), 1979 až 86 (po 25). M. Horová. Dělnická 
1588, 413 01 Roudnice n. L.
■ 38 RC soupravu Varioprop E8 SSM 27 
— kompletní. D. Vavera, Sov. armády 54, 794 01 
Krnov
■ 39 Nepoužitou tříkanálovou RC soupravu Modela 
Dlgi (2000). Z. Bartůška, Vrkoslavická 6, 466 01 
Jablonec η. N. 1
■ 40 Amatérský mod. motor 0,5 cm3 a 4-takt motor 
36 cm3 nový, spolehlivý, výkonný. I. Konečný, Chod
níček 1589, 666 01 Tišnov
■ 41 Vláčik HO + příslušenstvo. Zoznam pošlém. 
Znížená cena. P. ZbiheJ, Krátká 6, 071 01 Michalovce
■ 42 RC vrtulník Bell 212 s motorem (3000), bez 
motoru (1500); kanoi Malše (900). Ing. P. Matécha, 
Nad Bořislavkou 32. 160 00 Praha 6, tel. 36 78 79
■ 43 Kolejiště TT o rozměrech 150x100 cm včetné 
příslušenství a vozového parku + 8 vagónů 
a 2 lokomotivy (1000). P. Bargár, Spojovací 476, 
281 44 Zásmuky
■ 44 Nový lodní motor Rossi 15 cm3 RC (4500), 
nebo vyměním za nový motor 10 cm3 (OS Max FSR, 
HP, Mokl). M. Nohynek, Svabinského 130, 250 01
Q ta r á  R n la e la u

■ 45 Tono 3,5 RC + tl. (250); MVVS 1.5 nový (200); 
nepoužitý MVVS 1,5 (130); RC kar. MVVS 1,5, 2.5 
(60, 70); trup Univerzál (200); hřídel MVVS 2,5 F (60); 
sadu mf 10x10 (80); pl. spoj WP-23, 75 (30, 40); DM 
74 LS 164 (70); RC Moskyt (250); Citabria (100). B. 
Prúžek, 250 82 Tuklaty 130
■ 48 Modelářskou RC proporcionální soupravu 
Varioprop 6S, přijímač (2 funkce orig., pro třetí amat. 
nástavec), 4 šedá serva, 2 mikroserva (žlutá), 
3 vypínače Graupner, nabíječ (amat.) (2500). Z. 
Vachovec, Východní 13, 360 20 Karlovy Vary, tel. 
241 41 do 16 hod.
■ 47 Modela Digi Tx, Rx, koupím staré plánky, 
motory. M. Bělohlávek, Fučíkova 1023, 252 63 
Roztoky
■ 48 Dřevěné vrtule od 0 250 výše, i levé. Plány RC 
polomaket. B. Misterka, Dobrovského 437, 340 22 
Nýrsko
■ 49 Amatérskou RC soupravu 2 + 1 se servy (1600); 
RC model lodi Mamba (400); nedokončený model 
RC auta Lancia Beta + plánek (250); baterie 
900 mAh; různé motory, balsu. L. Kudrnáč, Rudé 
armády 135, 543 71 Hostinné
■ 50 Autíčka Burago, Polistil (1:43; 1:24), Matchbox 
a Hong Kong. J. Senk, 582 21 Pohled 176
■ 51 Otáčkoměr do 30 000 ot. s voltmetrom (480), 
regulátor motora do 5 A (165), Fail Safe — bezpečné

prletátle prl přerušení spojenla s modelom RC (175). 
Ing. M. Koša, Kupecká 11, 921 01 Piešťany
■ 52 Kompletní Acoms Technlplus, nevyužitý 
(2900). R. Spoček, Dřevařská 33, 602 00 Brno
■ 53 Různé ozubená kola modul 1, pastorky na mot. 
Mabuchl 540, 550 12 až 15 zubů. Různé díly 
i komlety na auta: dlf., náhony atd. Nebo zhotovím 
podle dokumentace. Seznam proti známce. I. Horák, 
Nám. Míru 116, 666 01 Tišnov
■ 54 Plcco P21 Car SE SG 3,5 cm3 včetně originál 
karburátoru, setrvačník, adaptér, spojka — v provo
zu půl roku (2000). OS Max 21 VF C ABC 3,5 cm3 
včetné karburátoru, setrvačník, adaptér, spojka, 
náhradní ojnlce, v provozu půl roku (3000). A. 
Konečný, Palének 115, 682 00 Vyškov
■ 55 Stavebnici raketoplánu Challenger a kos. lodi 
Gemini. J. Kovář. Slovinské 4/724, 101 00 Praha 10- 
Vršovlce
■ 58 Železnici TT nesestavenou — spěchá. R. Cihla, 
Stanoviště 1, 353 01 Mariánské Lázně
■ 57 Rozestavěné kolejiště TT (18x120 cm) 
— 5 lokomotiv, 30 vozů, dvoupatrová souprava, 
6 semaforů, 17 výhybek, 2 rozpojovače, ovládací pult 
(2 trafa), domečky, stromečky aj. Jen v celku (3500). 
R. Mlchna, Vršovců 6/1145, 709 00 Ostrava 1
■ 58 Panel s vláčky model HO o rozměrech 2,5x3 m. 
B. Filip, Letně 566, 460 13 Liberec
■ 59 F3A upr. Sultán s HP 61 + LVP (2000); nový HP 
61 ABC + orlg. tlumič + koleno + LVP (2500); pošk. 
podvoz. do křídel Goldberg (200); štartór Sullivan 
použ. (600); P-510 lam. trup + cel. kab. + PS křídlo 
5-dlelne + VOP (600). Kúplm: dig. otáč. tovární; mot. 
Quadra 34 cm3 nový; mot. Webra 61 ABC Racing 
lebo LS Racing i bez LVP; karburátor Dynamlx; Ob 
Max FS-120 Best. Nr. 1445; motory pouze nové. 
Servá FP-S28 nové lebo zánovné; lam. trup na Z-50L 
+ plexl kab. v M 1:4, rozp. 2200; Zásuvky Futaba, 
konektory s kablíky Varioprop nový typ. M. Lallk, 
Fučíkova 14, 080 01 Prešov
■ 80 Motor 2,5 GRR se svíčkou, nový. nepoužitý 
s prošlou záruční lhůtou (390). P. Hluštík, Javorová 
4519, 760 05 Gottwaldov
■ 81 Modely Burago a iné, zahr. aut. časopisy. 
Kúplm nezost. klty aut. J. Skyba, Bernolákova 37, 
974 00 Banská Bystrica
■ 82 Motory Boss 15 cm3 (pro lorfaře) téměř nový 
(1900); čtyřtakt MX 20 cm3 1 h běhu, možno 
i sběratelům (2500); RC větroň Nimbus r-3300 podle 
stav. Graupner (800); čas. L+K 1984 až 87 (po 6); 
Moděllst Konstr. 1987 až 88 (po 3). K. Svoboda, 
Zahradnického 2959, 580 01 Havlíčkův Brod
■ 83 Podvozek Special 4WD Quattro (3000); motor 
OS Max 21 VF B (2500); náhradní díly + disky (500); 
paprskové disky Serpent 4x zadní (80); 4x přední 
(60); motor MVVS 3,5 + chladicí hlava (300); tlumič 
MVVS (70). Odpověď proti známce. J. Deml, 
Fučíkova 804, 500 09 Hradec Králové 9
■ 84 Motory MVVS: 2.5 DF (300); 2,5 DR (250); 1,5 
D (180); 2χ Jena 1 a 1 v chodu (50); Modela 
CO2 (80); 10 ks NICd 451 (60). R. Kostka, Přívory 95, 
277 16 Všetaty
■ 85 Plány lietadlel stíhacích a bombardórov (II. 
svět. vojna); plány lodí obchodných, vojenských a 
historických plachetnic, zoznam pošlém; předám 
loď FSR 6,5 Strollk bez motora a RC súpravy (1000); 
trup na větroň F3F rozp. 270 cm (300). P. Mlkulka, 
Solivarská 27, 821 03 Bratislava
■ 88 Pár obč. radiostanic R27-1, 0,6 W (7500). 
Koupím mot. Mabuchl 380 2 ks nové. J. Netopilík, 
691 89 Bulhary 228
■ 87 Serva Futaba 2x FP-S12, 2x FP-S16 (po 400). 
Koupím ojnicl MVVS 3,5 GFS. M. PrUher, Netolická 
18, 370 05 české Budějovice
■ 88 Soupr. Digi 3-kan., Inov. typ, perf. stav, nové 
zdr. 900 mAh NICd (1500); 3 ks serva Futaba FP-S7 
(500); Porsche 934 Tamiya (400). Ing. J. Svare, 
Vlasákova 2760, 276 01 Mělník
■ 89 Rekreační model s novým motorem 10R (1500) 
nebo vyměním za nový dvoukanálový vysílač Acoms. 
Dále prodám 4 pájecí krystaly pro 24. k., jeden pro 
vysílač, tři pro přijímač (po 80, Jen v celku). Osobní 
odběr. P. Koniarz. Rěplště 409, 739 31 Vratimov 4
■ 70 50 ks sintr. aku. Sanyo Cadnlca N-700 AR (Cut 
Off); Holiday Buggy (Tamiya) s 2 servy Futaba; mot. 
Mabuchl 540; sklop, vrtule pro elektrolet (Graupner, 
i lam. kopie); serva Futaba (i poškoz. el.). Koupím 
minlserva. P. Husták, 25. února 41, 549 01 Νονό 
Město n. Metuji
■ 71 Parní stroj, dvouválec 90°, vhodný do lodě. 
Nový. V. Froněk, Skřlvanská 483/12, 108 00 Praha 
10-Malešice
■ 72 RC soupr. 3-kan. Digi, aku Varta (1900); 4 
serva Slmprop (2000). P. Kučera, Komenského 241, 
252 19 Rudná, tel. 0211-951177
■ 73 Soupravy Acoms 5-kan. + 3 kan.; motory nové I 
starší; modely letadel; stavebnice let.; model, mate
riál; Monocote atd. Celé ročníky MO, plánky naše i 
cizí. Seznam proti známce. P. Klymec, U Krčské 
vodárny 20, 140 00 Praha 4

KOUPĚ

■ 74 El. motory Mabuchl 380 (6 V). Z. Záruba. 
Žižkova 978, 535 01 Přelouč
■ 75 Lam. trup + plán, event, naviják plachty, na RC 
plachetnici (jachtu) do délky 1200 mm. Prodám RC 
větroň Tau na lam. trupu Diamant s křidélky 
řnezalétaný). Ing. J. Pudil. Plzeňská 29, 370 01 
České Budějovice
■ 78 Kvalitní program. RC soupravu. Možnost 
dokoupení dalšího RC vybavení vítána. Motory 
10 cm3 s rezon. výfukem. Vše jen nové. Vrtule na
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(Dokončení ze str. 31)
10 cm3, el. startér, elektron, otéfikomér. Ing. B. 
Matouš. Vodňanská 9, 370 11 České Budéjovlce
■ 77 Neslepené klty 1:72 He-219, Ju-87 D, He-111 
(vše Revell); Fw-190A (Has.); Fw-189 (Alrflx); kvalitní 
podklady na jejich stavbu (I Jednotlivé); barvy sady 
HQ. R. Nožka, K. Gottwalda 387, 572 01 Polička
■ 78 Ne8estavené modely voj. letadel a boj. techniky 
1:48; 1:72; 1:78 + Letectví a kosmonautiku (KV) od 
ročníku 1968 do 1945. Hlavné II. sv. válka. L. Dvořák, 
Hradecké 37, 748 01 Opava
■ 79 Na HO figurky osob, lampu, šest stromů, dva 
keře, motorovou Jednotku, vozy na převoz vápna, 
sypkých hmot a vína. J. Vanék, 753 53 Býškovlce č.
100
■ 80 RC karburátor na motor MWS 2,5 GRR. J. 
Smazal, tř. ČSA 359/19, 353 01 Mariánské Lázné
■ 81 Deset NICd akumulátorů
1,2 V/2000-2001 mAh. Jen málo používané nebo 
nové. V. Pavluk, 687 22 Ostr. Nové Ves 570
■ 82 Lůžkové vozy HO: CSD, DR-MItropa. P. Pétloký, 
Žukova 52, 851 01 Bratislava
■ 83 Serva jakákoliv proporcionální; mf trafa 
7x7x11 mm (žluté, bílá, černá). L. Hauschke, Nová 
závoď 931, 542 32 Úpice
■ 84 Nesestavené stavebnice aut. tahačů fy Revell: 
měř. 1:24 — Trucker Frelghtllner Conventional nebo 
podobné typy od firem Revell a Monogram (méř. 
1:16, 1:24, 1:25, 1:32). Jen 100% stav. Platí stále. P. 
Klemeš, Salaš 25, 687 06 p. Velehrad
■ 85 Dvě levé, 3 pravé ruční výhybky a 1 angllčan; 
vše HO. M. Frankota, Kost. Horky 517 45 Chleby
■ 88 Tri servá Futaba ako ST-1; servokabely; kabel 
od batérle s koncovkou na ž. svlečku. Pouze nové, 
na doblerku, cestovné zaplatím. T. Cesnak, 976 65 
Bacúch 136, tel. 088 933 69 po 17 hod.
■ 87 Nový motor Cox 0,33 až 0,8 cm3 (cenu 
rešpektujem); palivo žhav. (kvalltnó) 101; vrtule 
menších prlemerov plastik, aj viacllstó; vypínací lak 
1 I. A. Brajerčík, 053 62 Bystřeny 156
■ 88 Lodní šrouby o ø 65 mm 2 kusy. J. Houček, 
Osvobození 1808, 393 01 Pelhřimov
■ 89 Dva krokové motorky SMR 300-100 RI/24. P. 
Hazdra, Kremnlcké 3030, 141 00 Praha 4, tel.
76 79 30
■ 90 Plánky RC letadel PA-15 Piper Vagabound, 
Piper Cub, K-65 čáp, Porterfield CP-65 Collegiate 
(149s). T. Pešta, Rudé armédy 579, 513 01 Semily I
■ 91 Motory MWS 10 RC, Tono 10 RC, Tono 1 a jiné 
vyběhané I len na součástky. F. Váca, Palackóho 
246, 378 10 č. Velenice
■ 92 RC motory: Enya 1,5 cm3 a 2,5 až 3,5 cm3. M. 
Vals, 262 23 Jlnce 329
■ 93 RC větroň Génius podia MO 2/86 pěkný, dobré 
spracovaný (do 350). M. Prodaj, Saférlkové 4, 911 01 
Trenčín, tel. 245 14
■ 94 Přijímač Acorns ARA 540 FM a prodám NICd 
Saft 1,2 V (2000 mAh, 4000 mAh). F. Martlnék. 
Hoštéky 920, 687 51 Nivnice
■ 95 Prop. FM RC súpravu 4-kan. novů — resp. 
málo použ., zahr. D. Harastl, Palackóho 3, 984 01 
Lučenec
■ 98 Krabičku serva Futaba FP-S29; lodní vrtule 
F1-3.5-15, převod na 3,5 a 10 cm3. S. Navrátil, 
696 03 Dubňeny 1007
■ 97 Překryt kab. na maketu šohaje 2 v měř. 1:4,5. 
V. Trefil, čertoryje 207, 783 74 Charváty
■ 98 Letadla, figurky, obtisky z II. svět. války 1:72. 
Déle pak barvy Revell a Humbrol. S. Kučera, 
Rudomyšlská 423, 386 01 Strakonice I
■ 99 Plény (I kopie) 1:200 na Bismarck, všechnu 
dokumentaci ke stavbě, foto apod., případně 
I rozestavěný model. Déle semafory „Blocksignál" 
(6866), veškerý materiál k trolejovému vedení 
a stavebnici nadchodu — vše k HO. Z. Lukovský, 
Leningradská 2338, 390 03 Tábor
■ 100 Tenký Modelspan; kvalltnó smrekovó lišty; 
žhaviacu koncovku; závitníky + očko M2,5; M3,5; 
vrtáky ø 0,8, 1 mm; Integrované servozos. k šedým 
servám Varloprop, príp. len súčlastky; I jednotllvo. V. 
Kaén, Drňa 35, 980 03 šimonovce
■ 101 L+K 54, 1978 — č. 5 a 6; 56, 1980 č. 21 a 22. F. 
Kavén, Polská 57, 541 01 Trutnov
■ 102 Dvě serva Futaba FP-S7 nejr. nové, startér 
Graupner na motory 10 cm3. J. Vágner, 435 46 Hora 
Sv. Kateřiny 279
■ 103 Kompletní 2-kan. proporcionální RC soupra
vu — starší v chodu, starší model RC 1 až 2-plošník 
na motor 1,5 DRC (bez motoru). K. Bobek, 569 93 
Korouhev 266
■ 104 Dvoukanálovou soupravu ACOMS + 2 serva 
Varloprop. R. Holek, Jiráskova 416, 664 01 Bílovice 
n. Svit., tel. 62545
■ 105 Serva Varloprop CL, WP, CR, C05, Simprop. 
Motor Webra G1 LS ABC nebo OS G1 VF ABC. 
Kvalitní nažehlovacl fólii. Z. Steigl, Závořická 560, 
789 69 Postřelmov
■ 108 Jednokanálovú súpravu TX Marx II. M. 
Pospíchal, Bebravská 12. 321 07 Bratislava
■ 107 Nový motor 10 cm3 (OS Max FSR, HP, Mokl). 
M. Nohynek, Svabinského 130, 250 01 Stará Bole
slav
■ 108 Vše o lodi Alsterufer (plánky, fota apod.) 
a čas. Letu zdar 1946 až 48. M. Studnička, Ruská 
182, 100 00 Praha 10
■ 109 Kovové modely a klty aut zn. Porsche. J. Hnát. 
Pod vrchem 2994, 276 01 Mělník

■ 110 Lamin, trupy na VSO-10, Blaník, Orlík, Sohaj 
1:5, dále metyl, éter, přlp. palivo. V. Sehnal, 
Kladenská 17, 252 68 Středokluky
■ 111 Malý soustruh na kov + příslušenství, i bez 
motoru. J. Hlávka, 679 15 Llpovec 155
■ 112 Nesest. klt Bf-110 v měř. 1:72 zép. firem. J. 
Velek, Družstevní 567, 339 01 Klatovy 3
■ 113 Serva FP-S7, 12, 28 s poškoz. elektronikou. 
V. Růžička, Leninova 1115, 676 02 Moravské Bu
dějovice
■ 114 Plény vetroftov Symfonik a Lord. M. Méjik, 
Horvétha 905/40. 967 01 Kremnica
■ 115 Modelspan, časovač KSB nebo Graupner, 
nažehlovacl fólii. V. Dubjuk, Malá Strana 361,742 13 
Studénka 2
■ 118 Palivo 2 nebo netyl a krystaly Acorns. L. 
Gregor, Průmyslová 1128/30, 500 00 Hradec Krá
lové
■ 117 Přijímač Acoms — dvoukanál. S. Zůbek, 
Stěpnická 1075, 686 06 Uherské Hradiště
■ 118 Porouchaný radiopřijímač Maximka — dovoz 
ze SSSR (nebo vyměním). Spěchá. P. Chvojka, 
539 52 Trhová Kamenice 51
■ 119 Větroně RC V2 2 m. Spěchá. R. Cihla. 
Stanoviště 1, 353 01 Mariánské Lázně
■ 120 Mezlfrekvenční transformátory 7 x 7 ,  ž., č., b. 
Ing. J. Večerka, nám. Konečného 1, 602 00 Brno
■ 121 Převody a krabičku na serva Futaba FP-S7, 
12, 22, 29 a vahadla k táhlům, pryskyřici polyester 
ChS-104, tvrdidlo na E 1200. S. Navrátil, svobodár
na, 696 03 Dubňany 1007
■ 122 Nové serva Futaba FP-S28, S29; sintr, aku 
Asahl 1.2V/1200 mAh; sadu néhr. kol do serv Acoms 
AS-2, Futaba FP-S28, katalog Graupner 88. Předám 
4-kan. amat. súpravu Tx, Rx (1200); upr. Rx Acoms 
4 až 6-kan. (500); nový motor HP 61 ABC (2000); 
staršlu FSR 6,5 (300); katalogy Vollmer, Flelschman 
84/85 (po 50); 3-kan. Tx WP-23 27,120 (450). P. 
Fukas, Nové Doba 501/14, 027 43 Nižné
■ 123 Nesestavený, nepoškozený kit BM09E v měř. 
1:72 (uveďte výrobce a cenu). M. Vlasatý, Prusíkova 
481, 339 01 Klatovy 3
■ 124 5 1 model, paliva pro žhavicí motory (v 
zéběhu). P. čížek, Palackého 554, 398 11 Protivín
■ 125 Vše na TT včetně katalogů a literatury. J. 
Střelec, Gottwaldova 9, 772 00 Olomouc
■ 128 Modely sportovních a závodních automobilů 
různých firem v měřítku 1:40 až 1:43 a F1 Iv  měřítku 
1:24. Uveďte stav a cenu. P. Clgler, Thomayerova 
332, 344 03 Domažlice

■ 127 Vf modul Futaba JR Apollo pre vyslelač a 5- 
kan. přijímač Futaba. Oboje FM 27 alebo 40 MHz. M. 
Juriček, Záhradnické 15, 811 07 Bratislava
■ 128 Kit let. lodě Hornet + 3 ,1 sestavený nebo vrak. 
M. Krejcar, 252 41 Dolní Břežany 179
■ 129 Přijímač Acoms ARA 540 FM, jen 100% stav. 
P. Puchmertl, Beljajevova 908, 161 00 Praha 
6-Ruzyné, tel. 301 997 1
■ 130 Modelář r. 70 č. 2, 73/10, 74/11 a plánky 
větroňů Káně, Luňák apod. od R. čížka. Ing. J. 
Drnec, Krakovská 7, 110 00 Prha 1
■ 131 čtyři střešní sběrače pro el. lokomotivy TT. 
Modelové provedení. M. Maciga, Harenova 1388, 
753 01 Hranice
■ 132 Kompletní nepoškozený pulsačnl motor Pa
norama vč. obalu — cenu respektuji; nebo vyměním 
za novou kvalitní gumu FAI. J. Kalina, 2ufanova 
1093, 160 00 Praha 6

VÝMĚNA
■ 133 Tank z II. svět. vál. Jagdpanther (Sd. kfz. 143 
s) za PzVI Tiger I. nebo za AMX 30/105. O. Michalec, 
Severní 715, 500 03 Hradec Králové
■ 134 Seriál Žera nad Pacifikem, kompletní 
i s fotografiemi za modely letadel zahraničních firem. 
M. Jásenský, Točitá 1721, 140 00 Praha 4
■ 135 RC soupravu T6 AM, vys. zdroj NICd, + servo 
FP-S12, málo použ., za vysílač (I soupravu) Minlprop 
4 Best. nr. 3910 i nefunkční * doplatek. Případně 
prodám a koupím. O. Slavík, Novorosljská 2, 100 00 
Praha 10
■ 135 Loko HO: DB 66+ DR 50 za T4781. T 669 za 
T 4783. Nebo vše vyměním za čtyřvozovou jednotku 
Klelnbahn Blauer Blitz + doplatím. J. Bišinger, 
Zahradní 5155, 430 05 Chomutov
■ 138 Diesel motor 6 HP (Antonín Dobrý) v dobrém 
stavu, vhodný pro chataře, za čtyřkanálovou propor
cionální soupravu, nebo prodám. J. Vlňe, 267 53 
Žebrák 26

RŮZNÉ
■ 137 Rád se seznámím s pokročilým modelářem 
v okr. Ústí nad Orlicí, který sám staví RC modely, 
nejlépe automobilů. Jsem začátečník. J. Motyčka. 
Šedivec 39, 561 51 Letohrad
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i  Skutečná loď Dolly se v řadě 
přístavů používá například ja
ko taxi, k projížďkám po moři, 
k přepravě lehkých nákladů 
i k speciálním účelům. Firma 
Robbe nabízí její polomaketu 
v měřítku 1:20 ve třech ver
zích: jako obyčejnou výletní 
loď, s hákem pro vlečení lodí 
a s funkční maketou vodního 
děla jako požární loď. Model 
je poháněn motorem Robbe 
Navy S 6V-12V, jenž odpovídá 
známému Mabuchi RS 380. 
RC souprava s pěti funkcemi 
ovládá rychlost jízdy vpřed 
i vzad, kormidlo, pohyby vod
ního děla, vodní čerpadlo 
a osvětlení modelu

▲ „Minidiorama" G. Ciechanowského z polského Kolobrzegu 
sestává z modelů letounu 11-10 (ze stavebnice Kovozávodů 
Prostějov), polního vozidla Dodge a figurky pilota. Vše je po
chopitelně v jediném měřítku 1:72

Snímky: Dr. G. Benedek, G. Ciechanowski, mgr. inž. 
S. Kaplonok, MRB, archív Š. Štraucha

► S upoutaným dvojplošníkem Tiger Rag o rozpětí 880 mm, 
poháněným motorem Raduga 7, létá M. Zielinski z modelář
ského klubu v Koszalině v PLR

► O tom, že 
vítězný model 
loňského roční
ku Memoriálu 
J. Smoly létá 
skutečně dob
ře, svědčí i ta
to modifikace, 
s níž L. Czifra 
zvítězil na sou
těži C02 v Ma
ďarsku

4 Součástí 
modelu histo
rické soupra
vy Rheingold 
ve velikosti 
HO, předsta
veného fir
mou Márklin 
na letošním 
norimber
ském vele
trhu, byl va
gón I. třídy v
h a r t / á r h  Q n r á -



▲ RC maketa sovětského amatérského letadla Leningradec podle 
plánku J. Fary je zatím poslední prací Jana Zahrádky z LMK Dolní 
Chabry. Model v měřítku 1:3,5 má rozpětí 2000 mm a je poháněn 
motorem 10 cm3

► Na letošní Velké ceně podniku ÚV Svazarmu Modela startoval i ital
ský tým Jeanessi-Giannasi

Snímky: R. Čížek, J. Fara, ing. J. Jiskra, 
M. Salajka, ing. R. Wille

▲ Přístavní požárnický člun si podle Modeláře ▼ Jedna z řady amfibií North Star, postavených podle plánku v Modeláři 5/ 1986 , startovala
9/1973 zhotovil ing. Zdeněk Vyskočil z LMK i na loňské soutěži hydroplánů u Magdeburgu v NDR
Kamenné Žehrovice. RC model v měřítku 1:25 
má délku 890 mm a hmotnost 5 kg; poháněn 
je elektromotorem Mabuchi RS-380

▲ Ing. J. Pietrik z Košic vybojoval na letošním 
mistrovství ČSSR druhé místo v kategorii 
A1/TT/S s tímto modelem lokomotivy 486.005


